
 ت ۳

۳
 

۲ 

oA b
e
m
i
 

AODVE e
 rahAONDAL EASYEDIT EOEE K

a
 ttn enon sertan hiii, 

1
 

۱ 
 ہی

ت
 

 سد
1 

 تو

ر
ی
 

رو
یو
 

ه
ی
 

O

E

E



 

47
 

ِ

 

1
 

۱ 

3 

 چ

9
 

2 

1 

۷ 

۰ 

8 

1 

1 

1 

۴ 

( 

1 

5 

۱ 

۱ 

2 

1 

1 

2
ل
 

۱ 

1 

۷ 

2 

۱ 

۱ 

1
1
۳
 

۱ 

۲ 

۱ 

۲ 

1 

) 

۵ 

 أ

1 

۱ 

1 

1 

1 

1 

۱ 

1 

/ 

۱ 

۱
 

"۷ 

1 

3 

1 

1 

۱ 

1 

۱ 

 أ

1 

۵
 

1 

۲ 

4 

۱ 



ANAS E N, 3 OC 
 ۱ا ۷( 8 0 / ر ۱ ال

 0 0 0 ۹ و ۳

۳ DR Cevdet Ahmet, paga 
  Tarihi Cevdetو 1

91 

١ 3 
00 e 

0 

۳ 
0 

PLEASE DO NOT REMOVE 

sLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO 
LIBRARY ıı 
00 OOOO 

6 0 SOOO 
fT 

2 0 0 ۹2 9704 0 
 لک

0008 0 







Digitized by the Internet ۵ 

in 2009 with funding from 
Ontario Council of University Libraries 

nttp:/www.archive.org/detalils/tarihnicevdet07ahme 
۹ 



 ۱۲۱۳ هنس علاقو هش

 یشدنالشاب هنس هلاکم قاش هاب راتلود هرتلکناو هیسور 1

 5: ۱ ا ا د اود نده رزق كتهتسنور

 تاعوقو رکبدو تاهبجوت ضع و یدورو هنداعسرد كددج ردص ۸

 یف تلحاوس ضم هلا هالو رازج ۰

 قانا دع هدن رلهنامم یرلتل ود هراکاو هس ور هلا هیلع تو ۵

E ۱۰تصا و لزعو ۰ یلامعا هدنداعسرد كس هدشوب  

 ماشلا رب و رصم علاقو ۱۱

 ی و هنف رط ماشلار كن هت رایان ون ۱

 یمیاست ەە رايات و كنس هعاف شا رع ۱۹

 یسالبتسا تیفک كنافحو هلمرو هفایو هغ ۷ |
 یا راک اکع . ۸

 یساغلا كرصم جاح تراما ۳ |

 یازهنا كرلرسنارف 5

Yoیتعحر گن هنر ابات و  

 ماشلار و زاخ ثداوح صع ۷

 تداعس رد علاقو ۲۸

 ین دنا وا یقاعلا دقع هاست ود نبتاماحس ۳+

۱ ۱ 
 یاعوفو )ا ۳۳

 یر هن رزوا رمعه ثمظعاردص ۳۵

 ی. ۱۳۱۶ هنس علاقو ۰۰

 ےہ عف و ر وت ها 5 »
 > ےک و

 اب وروا ثداوح ي٣
 یس « اف و 1

 EEE كلعوا ناسا ۰۰

4 

 ست و تا ےس



 ی لوس

 یا هجرت كنبدفا بتار - هإ
 یلاوحا ضب كرازج ۷

 تافو ضم و لیدس كنغلماقماق طف ترا 4٩

e 13یر هس رح ناکراو یربتکت كنهملعمرکاسع  

 قاع عیاقو ضع و کيدک هني ديهيسور كسلافتو کشت كنتیروهج هعس رئازج ۱"
 یرللاح هجرت كناطاس ونا هلا ناخ لع ردح

 هبرصم عیاقو ه۹ |
 تاعلاطم ضعإ هنن رزوا یرارف ندرصم كنهترابانوب ۵۷ ق

 ین هعقو طایمد ۾ 8
 یسههقو شرع ۱ |

 هل واقم هدنقح یسهملخت كرصم * ۴ ۱

 ینیداوا سولسن وق شاب كاهنرابانوو ۸
 خفه كس هل واقم هما ۲۷

 یازهنا كن واه یودرا

 تابراحم نالک هروهظ هدرصم نورد ۸

 ۱ یحورخ ندرضم كما یکاسع - ٩

 هم رکم کم عیاقو ضع ۷۲

 ۱۲۱۵ هنس علاقو ۳
 یلاح هجرت كناشاب فسو هج وق مه

 یعادعا كر هلف رو

 یندوع هتداعسرد كناشاب نادوقو ینافو كناشاب ینطصم هسوک ۸۷

 یراوشمو راوطا كنه رصم یا صا ۸

 ناو ما كاع لعاب. 0

 یرازو كروجتو یس هبتر نیقرت كناشاپ فیرشو یلاوحاضمب كنانل لج ٩٩
 ان ی ی و بل

 تداعسرد علاقو ۹

 یل دلوا یسضاف ودرا كنم دنفانسحو هبماظن رک اسعیثکت و تخشم لد ۰۰

 ییا مور میاقو

 علاقوضعلو یرومام هب یا مور كناشاب رابطو یرازو عفر كنلغوا نابساب 10

 تایفو رکیدو یترازو یاقبا كناشاپ فیرشو ینافو كناشاب لس ٩
 ف

 تحت ست اس



 انس یا

 یک ۽ زیست

 یرللاح هجرت كرابدنفا قداصو لباخ و فراع

 یرالاح هجرت كنسدنفا لماک هلا ناخ یار کت

 یتش عیاقو

 هیماع عیاقو ضعب رکیدو روضح سرد
 یدورو ایاده نددنه

 هب رصم لاوحا ضم و اوروا لود لاوحا

 یدوع هزد د هرو كنسامت ود هسور

 ا ا سوا هلآ هسنارف و یتاروصت نالوا هدنقح دله كنهسور
 یادعا كنولواب یروطاربعا هبسور

 ینیدقبج هروخ وبا كنب رکسع زیلکنا
 یصالختسا كلدیشرو یسهرصاح كنه ردنکسا

 یدورو هسل كمرک | رادرسو یطض وافر

 یلاوحا صعب كرازسنارف و یتافو كککب دام

 ۱۲۱۲ هنس علاقو

 یراتبرفظم كمرک | رادرسو كناشاب نادوق

 یراکدتا هبلخحش یرصم ٌءهاق كرازسنارف

 تداعسرد عیاقو

 هب ردنکسا حتفو هرثاس عیاقوو یناحتما سۇر

 یلآوخا لرصم یاما

 نانل لیجو ناتسب رع لاوحا ضمب
 اور وا هرم وع هحاصم

 یعانعا هسراب كتیدنقا بلاغ

 ینافو كناشاپ ماقممناق ۰ عیاقو ضعب
 5 یتافو كناشاب كلم
 ۱ لاوخ ۲ كتلا مور
 لتق كنظفاح دارفل ۰ یترومام «لبا مور هن كناشاپ یقح
 ینیداوا یسلاوو رکسعرس ییا مور كناشاب ىلع یینلدهمن
 تادافا ضعب راد هن رکسع ءوق

 ۱۲۱۷ هنس عیاقو
sagas aor ESTEE 



۲۳۳ 

 یلاوحا لاحاو یسهراح هللا رانمهلوک كننلع

 ییا مور عیاق و

 یرارف كنسهدو و قالفا

 تداعسرد عیاقو ضع)

 یرازو یاشا كنلغوا ناسانو یدورو هتداعسرد كمظعاردص

 هلاصم دقع هلبا هسنارف و یصن هلبا تازابتما ضعب كس رلکب نتکلم
 ار عیاقوو شا ههردن ول كندنفا یقدص

 تایفو ضمب و یلاوحا ضمب كرازج
 یس هعق و او قارع عیاقو

 . ییافو كنسلاو داده

 ینیدلوا یسلاو دادخ كناشاب ىلع

 هعونتم علاقو

 ىلا مور عیاقو هب
 تاعوقو راسو تافو ضعو یت دلوا یسحلبا سراب كندقا تلاح

 یرلقدشزوب هلیارلزسنارفو یراقدقبج ند هردنکسا كرلزیلکنا

 یراشتناو روهظ تیفک كس اهو بهذم

 ۱۲۱۸ هنس عیاقو
 یاقالم هلا یدنفا مداو یلوخد هبهکم كنسیاهو دوعس

 یرلکدتسا صالختسا یکم كناشا فرش هلیا بلاغ فی رش

 هیملع تاهیجوت ضع رکیدو تخیشم لدبت
 هراس میاقوو یس هلالتخا لاوحا كرصم

 یناماقمغاق كناشاب یهاطو یرارف كناشاب ورسخ یسلاو رصم

 یمادعا كناشاب یهاطو یرلتدوع هرصم كرانمهلوک

 یسهرادا لکش كرصمو یلاح هجرت كندنفا ییاحر

 یدورو هرصم كن رلهلاسر یاهو

 دڅو ینیدنلوا عورش هنییترت هملعم رک اسع هدرصمو ید ر یراوس

۱ 

1 

 | یسهائسم یاهو ۰ ییدنلوا صن یسلاو رصم كناشا ىلع یی ارط

EWESتر وشم  

۱ 
۱ 

 یلوصو+هب ردنکسا كناشا یلعوینیقوت و ذخا كناشا ورسخ و یطعض كطاسد



۳۰۳ 
۳۰ 
۳۰۷ 

 یعده كندس هردنکساو یذخا كنادوق ىلع دسو یطض كدىشر

  قارعو ماش عیاقو

 هب رصم علاقو هه

 یمادعا كناباهو سر
 یلاوحا كنفلا كوو یادعا كناشا ىلع یسلاو رصم

 یلاسرا همور كناشا ورسخو یراحارخا ندرصم كنه رصم یاحا

 یا مور علاقو

 یلوطانا عیاقو

 ابوروا لاوحا

 9 ۱اف و

 ینبدلوا یشاب مکح كنيدنفا تحهب
 جد

 ناىعا تابفو

 یرللاح هجرت كرلاشاب فر رشو نیسح
 ۱۲۱۹ هنس علاقو

 2 ىلع كناشاپ نادوق و یلاوحا كنهبروس هنیرزوا یتافو كزازج
 2 یناکرح و لاوحا ضب ا
 ۱ هب رصم علاقو

 ناتسب مع عاق و ضعب
 یدورو كنسوک ریو هعس رازجویناصعكرلولپرصو ییاقو ییا مور
 یدقا رسا تافو . لوبناتسا عیاقو ضعل

 ییادحا كلرادرتفد هاسرت

 تاعلاطم ضعب هدنقح ه رکسع لاوحا

 ماوعلا در ىف مالکلا ةصالخ
 لید

 نواه طخ رتاد هننرادص كناشاب فس وب

 نواه طخ ًاباطخ هبیدنفا رشاع

 ہ همانفاقا هبسور
 ی

 یسهماقافتا زیلکنا
aaa EEE ها 



 ۱ ییوتکم كبلاغ فرش
 ۱ ٍ یبهمانفاشا ننابلحس ۳

Av fنواه طح هدنفح بجاوم جارخا  

 ۱ یاع نامرف هدنقح کرک مسر كکنوهرود ۳۱۸ |
 ۱ ییاضورعم كر هلق لارنج ۱
 یناضورعم ثحماس وب ۳۷۹

 همان هل و نالا نوحا رصم هماخ ۷

 ۱ تا رحم هنسحل | زیلکنا ندشب وس رګ ٤“

 ی” هحل كن ولهسور EYES ناتسدنه و

 لودح ناسم ییددع كرل هنیفس كلک ۳و۵

 یسهمان اسم هسنارف ۱
 نامرف نالبر,و یواح ینزایتما ضمب هن رلکب نیتکلم ۷

 ی” همانناما ثنساهو دوعس و ی” ا هب یدنفا ر تک تمصع ۷

 ۱ ۱ یر E هراخم كسدتفا سب ر هللا كب تمصع ۵
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 × هابل واو هبااو هلا لعو ٭ هنابنادسلع لصن و * هنامعن ىلعهللادمح ۱

 ها ۱ تاکح هلهج وو یرضاح لاح هصالخ تدوج مقر ناشر رف اذدم

Eلاتو عمج ك راهش تربع 2م راب القا بش شس  
۷ 

 حک

 قر رودو * تداعس نتم همان رس ینو اھ رضح نساحم رصع هدنسانا

REهاشداب نالوا ترخفم و ناش همانفرش حرش یلوحشم  

 كان رلت رضح نمدنفا ناخ زب زعلادبع # ناطاسلا * لاونلا لب زج

 مظس * هلبعوفو فرش یراهناکوام نورقم نمایم نوب اه سولج
 هداعلاقوفو * تعراسم هداز كم ههنرکسع و هکلم روما حالصاو ۱

 برو ۱ هدنسهمهم تاعش كلاصمو * عورش هللا تنهار |

 * بابرا و لها ر نوچا صوصخ ره قرەنلوا عورفو لوصا "

 هدنفرظ هربس تدم هللا باختا هشب تقال ناراکرس هشلا یهو

 هح یقجەلوا راکزور و و زارع هحاسدو * رادم هتلم و كلم ءاحا

 ۳۱ دد وطن ناداهج تاج راش مارو راد یک
 زوما راتاو راجا یاب هک فسضو هنهدنعو رار سلا قادو |
 یعاسمن دابمنار هطم هاکو * فللا و سیا هلا رو دص مظاع نا رظن یلاع ۱

 ۱ ناقاخ و » لابلا ز نع ناطلس » هانبلادع هاشنهش و هاتکا | قیافح

 سس هه

 ) نالوا 3



r B- 
 لاح یدنکق رهلوا فیدرو نیرق هنبزک تماقتسا نرومام نالوا
 » راکشا رصح هنسهملاطم هماع طابم هنازجاعو هناسلاخ هج رادقا و
 هناا همالع تج ةماخ تش هه راو همایش ی نا ۳

 نونفو مولع ا E E ا هدرلداو وا

 . هیهانتفالخ ترضح نواه تابغر نالوا نوع دوهشم هدنمهاصا

 ید همالک فلات تمبن هقدنل وا فدا ابر

 محارم روضح میمتلاب سداس داج هنس نکی هل ماتها نانع تطع

 تقو نالوا اور هعفد و * ىدا شل وا م ده هب یهللا لظ روشد

  ةممض یرابرهش ترضح یادالا ضورفم یاعد هدغاسم تلزع غارف

 ۰ بونلق یرامش زحم صولخ ندرک هم و یراذکتفر ص وصخ درو

 | شخ هناربب ید كما دلج هدا ا هضورتم تاوعد تافوا و

 ٠ هلسانت یسلوا راصبالا لوا رابتعا بلاجو راهتشاو راشتنا فاك

 ۰ یدنلق راکنمیاقو هماخ فقوو رام و لىل رصح هنضست و دن وسل یلاعت هنع

 ( قیفرلا منو قیفوتلا هنم)
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6 ۳ e Se. ی ۱۲۱۳ هنس عیاقو ةَ جح 
 ندنغدلوا شملنا السا یرصم هترایانو لارنح هرزوا ییدنلوا ناس هدسداس دلج

 یعو اور وا لود صع و نکا برح نالعا هس ر وه هتک جد هلع تلود ۱

 رارف هفاش۱ هدهاعم دفع هنهاع هسارف هلا یرلود هس اورو EE صوصحا

 .یدا شمر و

 هب هلاکم یدنفا فطاع تالا و هلا یدنفا كب تمصع ندماظع رودص یتح

 نامت هدام ساسا هدهسیا شمالوب ماتخ تحلصمزونه هچ رک | و یدبا راشلوا زوم
 شملا ررق یرلکحهدا تک رح هنهیلع هسنارف هدکلرب كتلود چوا كردا
 شل ءزاغوب هرزوا 9 هزکدق | كنسامنود هبس وز E هرق ندن دل وا

 ینوک تزادص لدبت ناه هلفعلوا راخا ندنف رط ازامط یسحلبا هیسور یتیدلوا
 هس ور رم كردا تاقالم هلا ارامط هدنسهاب كس یدنا سرو ك تمصع |

 . ردعفل وا تک از ۹ تروص كساع ود

 ندنزاغوب زکدءرق یمامت ود هیسور رک دا فلاس یخد هدندرد یمرکب كلوالاعیبد

 ( لوحد )



 هناقفتم هلام ود هللع تلود امت ودوب یدیشلوا زادنا رکن هد هرد كوس هلا لوخد

 تاقالان راد هن راتکر ح تروص ندنفجهقبج هزک دفا هرزوا ك8ا تکرح

 هدنرهاسم یراذکتحلصم زلکنا و لازما و یسحلبا سور هلا یدنفا سر

 هلرل وهسورو كرصم یرظن حمطم كرازبلکنا بودا نایرج تارا و تاللکم

 یراذکتحلصم زیلکنا ندش دلوا یصالختسا كنهبنانو رازج یرلبلصا صر

 کت ود هعا هدنناب كنوسل هدهسا شلدا لحمضم رده ره یساعود هسنارف

 قارحا یراهنفس هسنارف یهدناعل هلتهح ییدمهرک هنناهل هنر دنا ندش دلوا

 لا یدتک ههسنارف هلا رارف یرایک زمنارف چاق رب ندروخوباو یدمهلوا
 داد لسو ید یافت نکا ندا هوا کا

 را تسنارف هدهرا و رد راو یی اتحا كمتک هفرط ر هلتسهسالم هرو دوخ اب

 تلود وید روشاحوک شا تقولوا ردظوحیام یراعا هناعاو دادمآ هب بر دنکسا

 یا امل نوراو هب ردا هلا هب ر رک اسع رادقم ر ناه یرلاع ود هبسور و هباع

REدالا هاب ودک بلا :قر هراس  
 نالق هدنن اعل هبردنکسا كرا رشا رف یخد راولهسورو نام یعیدنلوا مدقاو مزلا

 | هدنراقیجا رصم موما بسحو زدترابع ندرایق كو > رار یهر

 هن رلف رط هرومو ول دون را رل منا رف هکوت لاحت دکل رک اغود هعا

 ندید ول هسنارف كلهن ات وب رازح ناه زلات ود یهدارو رل رولس هدا ضرعل

 . ندنفرط نوسلن دیاشو یرلهتک هنف رطوفروق ( زفروک ) نوجما یصالخیتساو عزب

 | لوا هلا رارفا یرادقم ر ندرلاعود و هدلاع وا هسا | ۳ , راس ول ک جایتحا هیهن عا

 | یان ود هدناثح اسم هحش هل راما نابمرد ینفج هلوا شانم یرالردنوک هفرط

 | تلود قر هناوا زارفا توروقو ناتقرف رشکیا ررب ندنسامت ود هبسور هلا نوبامه

 ۱ 1 ) ندن او هسودراوب ارب هلبا را هب ول اش هعطق نوا نانلوا سرت ندنف رط هيلع

 كر هکود رکسع هبهرق بوراو هب هبردنکسا هلتعم نادوق نسح هداز طباع
 | رارق هرزوا كل ردنوک هنفرط وفروق راک ابو قفلوا تسمه هطض كنه ردنکسا

 ۱ ند هرد لوس یساعود هب ES N شلر و

 زادا رک اتکا شاطکش ید یسادرف بودا تم نع هز دقآ هلا ا

 رکنل هدنزاغوب زکدقبآ بولوا رادافق اک | نوباه نفس هعطق زوتوا رک و ربغص نالوا

 كب یردق ینادوق نواه هنادوق كردا قاحتلا هو اه یاغنود نالوا زادنا

 ردشعا تع نع هنف رط هفر وق یس هلمح هاضلع وشاب

 ندنسافاخ یلاع ردص «ی وتکم امدقم هک یدنفا فئار دوم ندن واه ناود ناکحاوخ
 ِ ےک کج وک4
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 یخدوا هدکدلردن وک هب هردن ول هلیکلاحل | تماقا یدنفا هاک | فسوب ل هروم نکیآ ۱

 بوت هرک وا یحنرفا ناسل هدف رط لوا های وا شلردنوک هدکلرب هليا صن یارک

 ميهاربا نالوا یدنتسم لصالایف هدنندوعو شل وا انشآ یک کرک ی خد هی و ع
 هنکلس نوباه ناوید ناکج اوخ هلیسح قفلوب یلاع ردص یادختک یدنفا میسن
 كتاذ رب انشآ هایوروا هقشلوب لاوحا هدنوباه یامتود هرکوب یدبا شل دا لاخدا
 ؟ ریش ناف لاسرا وز وم ام هناعم یع وشابنوب اهیاهود هلقل راهتشم ندنکب رک زال یسق و
 ۱ بولوا عقاو هدٍاحاوس لواو هس هظفاحم كناحاوس قلدوا را ید اشا ىلع ىل نلدەىت

 رب <  Oزر کک دوو و و تر یر  Û N SES 7اه ی ۳۳۱۱
 رریدلاق قاق كویب هعطق شب قر هلوا هقشب ند رایک لوک چاق رب یس اتنود هیسور |
 . یدا تراع ندنتقرف هعطق یتلا هللا نولاق |

 نانلو هدنزاغو زکدقا رک و ندا تکرح ندلوماتسا هعفدوب ك رک كنهیلع تلود

 هتفافر یسامتود هرتلکناو ندرا هنفسس كوک یک جعنارقو هولاش هدنرلامتود
 ا زوقط و نوللاق هلق ىلا قرلوا هغ ندنوروق کیا نالیزدنوک
 . یدا راو توروف هعطق تردو

 انس هرق ددع كرو بوط هعطق زوت وا ههماع تلود ندنف رط یتلود هرتلکنا هدانناوب

 یرک راب هرعو یتاوداو تالا یر وکو سدنهم قوح ر و توراب لیراو زوبش و
 ۰ ردشمنلق لاسرا و ادها هعونتم یازحا یلبخ راد هنس هغاصا ندعمو یراموشوف ۱

 هب داعسرد تناشاب فسو اض ددح ردص ینوک هبنشچ سل نوا كن الوالا یداح

 ببر ه دن رصق اشاب درج عفاو SE 2 هد رول ص 9 هلغلوا ققحتم ید ور و

 بش و ن ردصو اشا ش ورد ماتم اق و یدنقا مشاع مالاس الا خش بول وا تفاض

 رکیدو یناطباض راقاحوآو هنس تنطاس لاحرو هبلع تلود ناکرا راسو فارشالا

 ا ه رکصن دن راکدسا ارحا ییاقتسا 4 عامح الاب تاوذ نالک مزال یر وصح

 روضح هدنس هطوا هفرش هقرخ و بودی هن وياه یارس مالسالا خش هللا دیدج
 . ردراشلکهب یلاع باب هرزوا داتعم مسر هدعب بوریک هن وياه
 (۱) هدابذ یتروص كنواه طخ نالوا رداص اباطخ هیاش اپ اض راد هترادص لدبت

 هل راش ر )۲ یروص كن وب اه طخ نالبروم لاسراو رادصا اباطخ ۳ یدنا رشاعو

 . روناق ناسا
 هدندعم هشداپ ) هرزوا قمل وا مات ۓےرات یدنفا یرورس هنتر ادص كن اشاپ فسوب
 ندنلمهم ے د اشا رابط هداز اشاب ناسح لاطب و ینعاریصم (رهک قیالهس رهم یدلوب
 هک اشاب اض 3 E . چیه هخراتو رابط یلصاح زمغیص هطق ) قر هلوا
 ردشمل وس نح رات ( رف هردص یدر و
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 دم هد یا 2 لسالا یر رک اب فسوبهجوق هر نما ا
 لصالا یحرک ك لذك یخد اشاب فسو ابض وشا یکی بدلوا مر SAEs و مظعا
 ۱ ندمل وا مرگ | رادرسو مظعا ردص هعفد کیا بولوا

 هدقفلوا مادقا هننامزاول لاکا كنودرا كج هديا تکرحهنبرزوا رصم هدانئاوب و

 تكلا دع هرزوا قلوا یرادرتفد رم هدقدل وا صالختسا از رد ندنغب دل وا

 رس رصم قر هنلوا صن یرادرتفد یسودرا رصم یدنفا دم یداماد یدقا

 ۰ ا ردن وک هنتبعم ی ربسع

 یدنقا فصاو خرم ندنکیدتنا i هداز ك همیلس ناطلس یسالبتسا دل رصم

 | لاح رد ندنکودبا شفلوا سا هنسودنک یسلآ هملق همانتیلست رب الح هب لغ باب
 بس ر هلاسر ر ردو ءزحر قر هلوا هصالخ ند هبحم رات علاقو نالوا یرضحتسم

 ا هد ولوا راح ود ك هبماللتسسا 3 رام هد هلاسر 3 ۰ ردشملا مده و

 ه رکص ؟ص ندکدتسا ناس و دادعت هدنلس ءیداو یا ربع هم عیاقو ی دل وا

 | نس همیسج عفانو تالص اح هوب كلرصم ملقا رانم هلو ید هدنسهعاخ

 | هنسلاها نه رش نیم رح هدحتف نح هقش ندن رلکدتنا فالتا هللا رصح هنس راسش

 هلا لاو رکم عاونا ید یلاوما نالوا داتعم یلاسرا هتلود هلا لالغ نانلوا صیصخت

 كنهمزال مقاوم هابیسح یو هدنلا هرابج هلوقهو كتکلم بولک هد روچ

 تاودندنفن دلوا بس هنسالتسا تغب هلهج وو یخدیسل وا شلاق یلاخ ۰
 ا
 اد ددح هسیا رولوا قفوم هنرخست و طض كرصم هللا هقداص تع نعو همان تمه هبلع |

a ۱نوصح ماکحا و ر وغت دس هلب ا عطق یف  

 هناریمریم کیا هللا رب زور دمرب كر د| ضرفتلایا چ وا یرصم ملقا ه ن

 | هدلودرد ۰ یدبا رصحنم کب ترد یعرکب هک صانم نالوا هدرصم نشو هجوت

 ن الاو ضیوفت هبوانملا قیرط یلع رب هدهنس چوا هبولقاحواو لاحر شلوا هدرورپ

 ییدنل وا ثادحا هده ردنکسا ید امن ودر هج رصتخ یک ینیدلوا یراح هد هرصا

 | هرصم كنادعا بولوا تلود هنیزخ لخاد بابنص زا ربغ هب رصم عفانم ُهفاک هدلاح

 شالوا یداع بس هنسلوا رک واخ هداوضح تا ره فان تروضو تا
 ۰ ردشملا مالک مخ ود رولوا

 قاضا هدهاعم نالوا تسدرد هدنس یراتلود هرگاه هس ور هلبا هلع تلود

 "ةافاکم هب یدنفا ك تمصع نالوا رومام ه هللکم هاشون ماتخ هدانماو یسالاکم
 اضما ندنفرط راهماندهع زونه نکل ۰ ردشلروم ناسحا یسهاپ ی راد لبا مور

 رهناقفتم تب رفظم هدزک دقآ كن رلاق ود هسور هلبا هباع تلود نیدفل وا

  ردشفلآ یربح



 یاشکنابداب هدززکدقآ هدکلرب اضود کیا هرزوا ینیدنلوا ناس هدالاب : هک هل

 بازم بجوم ینفلاتو باج تانسسیلاها هینانوب رثازج هوا قنا بولوا تبع
 طض ینسهطا هقوج ادا رلاغود ۰ یدیشفلوا رش راهماتایب عوبطم هلیجرد ۱

 ان ولافک و هطناز هنیرزوا یرلما ذخا ینسهنکت زسنارفر نالوا دوحوم هدارواو

 هروم هلادنب و دق ین رکسع زم .نارف ناو طظفحتسم هد رلجا یسلاها یر ل هطا ۱

 . ردشمک هلا ه رام الب ید هطا او در .هتسلاو |
 ۱۳ رتا هد برق واد یتداما ا

 بودناقوس لا یزاوس كس یللا قاشا راتخ لغوا هدظساوا للوالایداج |
 ا رو اردا کرج ندننسهفزآ با داس كم ییا ید یموننک
 هر رسنارف قرهلوا رفظمو بلاغ هدکدخا موخ هسرزوآ رازسنارف ندا عاجا

 ك رللوتقم اشاب ىلع نیغلوا ربسا ربارب هللا لارنجرب یسهش و ربشمش هتسشک یرنک |
 میده هنداعسرد بور و هنس رالا ارسا نالوا قوسلا هش وشا ی راهعوطقم سۇر ۱

 . ردشلر و ترازو یالاو هنر هنس هدهع هافام هلکعا ۱

 ۰ ردشمک هت دب هبلع تل ود هعاقترد مانتو رب و و هع و وهعرابو هرورب هل روص و هتشنا

 یس هعلق وديا رخست ین هطا هفروف ید یرلاعود نتقفتم نان ود هدانا وو |

 مش وط هعطق کیا ناسقط و سوبا مشوط هعطق رب رخ دیو بوط روم هعطق ترد

 ۰ ردشٌفل و نواه روم هعطق چ وا نواو

 هنس هر زج هفروق اک ار هیت ندن رلهنفس هبلع تلفات یاعر هرز وا كمما تدوع |

 فلا اوه هدهار یاننا بودیا تع نع هننامل هنوقنا عقاو هدنزفروک كيدنو دوخای

 ءلاها ةيفخ یتیفک هلبا قلا و جارخا هنسهریزج سونفس یرازسنارف یناد وق یک هلغلوا
 قافتالا هلا شواح نسح نالو هداروا هحلصل یلاها هدن رلکدتا رابخا هب هر زج

 ۱۳ ۲ ۰روتک اع سرد مد هرخ "الایداح لئاوا كردبا رساو ذخا یرل بلا

 هلیسبشاب هج وق سونفسو راهطعو دلروک و كاج هنهدا رفن ییا هلا شواچ نس
 ها توق رر هنس هفئاط یک رف رت یعرکیو هبطع هلبا كروک رومس هتنادونق یک
 كنهملع تلود ةع نالوا نداراصن ٌهئاط هلنروصو و شلروس ناسحا ایاطع كلذك

 ردشلرتشوک ةافاکم هن وم هن رال وا راد اب هدتماقتساو قدص اچ

 نالوا میظنت تسدرد الاب هجور هدن ران یرلتلود هرتلکناو هیسور هلبا هباع تلود

 | ناسکس زوو ځوط هعطق یعرکی زوب چوا هقشب ندنامهمو هحاسا قوجرب هدننورد

 | هب هساارف هام دا تنه رابات و سار ردو ىلا ندنسودرا زمسلارف ی هک رم هدناوآوب

Es ۱۱  
 هلن کیش کد و هبس ور PE ثحر تولو ماتخ هداساوب قاشا هماندهع |

 سس سس
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 ۴۱۳ بیس کک
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 .رونلوا دقو راش ر(ع)و (۳)هد رب ز یر ر وص ۰ رده وااضما یراهماندهعهرتلکنا

 | شدلوا هدکعا مادقا هنر کسع ندف رطمه نوجا یرفس هسنارف هبلع تلود

OEناساپ ی هدنیدو هللا عانتما ندکمتک هرفسو روهظرلابروز اطر  

 ههناغاب راوطا یک كما نابعا یی رکیدو رظان ینرب ندن رجا ادیلقت هنهاط یلغوا

 باج نابکس ردق كيب چوا ندجراخ اشاپ رکب وبا یسلاو كينالس هلیراما راستجا
 هلناقم هحک زوقط نوک زوقط هللا موج هني رزوا ایقشا رار هلبقاخ یسوق كردبا
 هنتف هلاذخا یراضم ندرانلوا قایا كواو فالتا یردق ز وبکیا نداقشا بودا
 . ردشل ر دصاب

 شمالریدصاب قیاچ راچ هاب وا قحا بولوا یشرب كو اتاذ یس هعقو كيئالس وبشا
 sd کی شا یلغوا ناسساب یخدوا هدتقور قشیراق هلیو یديسلوا

 ردشمل وا ت و تحوم ال ر دوس کاور د كلد لک یورو6

 نواه همان دیک اج ساف هداشا ییدنلوا رس نالعا هسرزوا ولهسنارف امدقم

 ناس تفک هلا: لاسرا نواه همان ههلاراشم فرط ید هرکو یک ی

 كن ولمرتلکنا و قمانلوا تاغا دی هتلح نالوا مدد وارلکنا یر

 غاسی یحارخا هربخذ هنفرط ولهنارف رارب هلا قفلوا جور ییراجحت هدرلفرطلوا

 ید هنمراقاح وا برغ رثازج هدلاموب یک ینیدنلوا راطخا یراصوصخ كلدیا
 . ردشٌملوا رابست هماع صاوا

 ٠ هاما هفخ هدهاعم هعطقرپ رکید نالوا مظنت هایسیحلنا هسور هقشب ندنوب
 قرهل وا لخاد هب هس و رحم كلام یک ییدنلوا بلط ندهباع تلود فرط اضتفالایدل

 قدر كن ناتکس یلود هسوز هوزوا تا نت ره را
 ندنزک دشا رو هش نا ك چ هلروط درتنا هل ۱

 . ردشفلوا دهعت یماظعا ند هلع تلود فرط تنا ا

 نیما ندنراتلود ایرتسواو هسور هلع تلود امدقم هک ردندهیقبتل وب لاوحا باغ

 تقوزا نکیآ ردا دیماهناعاو دادما ندرلزسنارف هجاایدل وشراق هرلن و بوسهلوا

 كلود هرتلکنا ندف رطر هماع ت اود قرهلوا ریغتم یسهقلوب اوروا هد رط

 کیدا یعاسم قرص هصرلخ ندنسالنسا ءیدایا كرار سارد ی رصم هلس هناعا

 یل د وج وق هدایز ا صا كنس ەت یبا مور ید ندف رطر هدلاح

 ا جاتح هب ه هناعتسا ندنتلود هس ور

 ندنغدلوا بغار هقافنا هلبا هلع تلود یخد ییاود نینیاجیس یی ناسا كو
 هلا فلود ول نططسف ی حلب | نتا احس یدنفا سرو ك تمصع هداتناون

 2 رب دل وا رومام هفاها داوم هلام



 . یدنلق رارما هرادکسا راز هلا نواه |

 سفن ویدلروم هبس و هبصوت یلاعماا یسعا یس هنصالحتسا ك رصم هللا عوشاب رب

 | یدبامدختسم د هدنمدح یلادختد ؟ كناظلس ناخک بولوا قورعموید یدفا

۱ 
ِ 
ِ 
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 | عضو E وفا را م است هیصو منا لاوماو نا تم زالم ا

 ا0 یمایلق ET رد یک محو لصف هلعرش هعفدر و قفلوا

 . یدلدبا عضو هب ربخ تاماظن ضمب یک قمافلوا هیجوت هلها ان یراتهج تباطخو

 5 هاق یس هدشوب هم رکم هک نالوا داتعم یددح ن زدهللع تلود فرط هنس رهن

 ول هسنارف كرصم هد هسیا شکه نلوا لاسرا هللا رصم جاحو لامعاو جسن هدرصم

 ج دحا ناطاس نکلک مزال یلامعاو جس هدنداعسرد هتسوب هلدسح یسهلوپ هدندن

 كح رناغملوب ماتخهداننا وب یدمشع جل وا ترشامم هنلاعا هدنسل وحناورداش كنه مس

 ۱ غ اف توللوا له هن و اه یاس هلا یال یحنرب نوا

 فرص ندنا کے ھوا 99 یهح و هناشاب رازح تاک رد رمعم امدقم

 ۱ لحاوس ید هباشاپ رازج هلا هیج وت هنس هدهع اشاپ هاربا یسلاو ماش هلرظن
 ۱ یتسی واسم كناشاپ مهاربا ندنف رط اشاپ رازج یجنا یدیشمناق هلاحا کل ریست

 | هلکماد راوت تار رحههدنقابس حیملت ناب وجو فرص ندن | كکلرکسع رسا ما رصت

 | رصم لالا بس ارظن هترادتقاو دوش نالوا راکرد هدسلاوح لوا كرازجو
f۱ ۰ 2 3 ۰ 3 3 8 ِ  

 یرافاحنس سلاو سدقو یر لتلابا سطار طط a ہناقحلم و ماشو جاح تراما هام ع

 رادتفالای و ق د وخاپ ودند ؟تاذلاو هح وب هسه دهع اشا رازح یل تفت رمصم و

 لاپ ددعرب یلهضبق یهوجمو رومس ؛ورف بو رب ند رلکروک صوصخ هن وياه
 ENE AT FO هلا هت الرب

 غوبشاب ههقرفر نانلوا بیرت اشاپ ینطصم هس 3 یافته وا

 هقرطهراس تامزاولو هناخجو بوطكج هاب ردنوک ارح ندهبلعرد قرهنلوا بصز

 ۳۶ ی ریاوا ارا هلارکءاسع نالوا یم ر ومام یک ییدلوا لاو

 ه رصم هر اما هلااشا رازح بودا راذک هتسهش هب ردنکسا ندا هنناعل یرکم

 ۱ یلدا رومام هر فا رو

 | فراعولواهک ی دنفا فراع نالوامدختسم هدکلجهرک ذن لوس ور ندهرفاو تدم

 | یدنفا ینوع یج 2 دو داوک هنس رب هلا لزرع ندکلیج هرک د لوس هدنابعش هر

 ۱ . یدنلوا ناعت

 ( قلافر)



 ها

 كوي یدنوا فراع الا کرد هد اسورلا هنس و E 9 قلاف |

 E هک اشا اض فس ول مظعا ردص یدنفا ولر معاش نکیآ ی هر 5

 ییاطم هدنفص و كن | ودر ول

۱ 

 * تا *% ۱

 كد روک ن غب دلواناداشهرک ر هله كداشانوا دروک ن غب دلوا نادنخ یخ ادرب كنه دب دمع لد ۱

 نوحا ضرع ههلا راشم بوسا اشنا هدصقرب هدنسهفاق كلدروک هرزوا قاوا ا

 رغ نم نونالاغا یتربصل نکیا ققدم و هام عاش یحد لوا شمرو ى فراع

NE, <زکسردا تئارق لزوک ندزکهدلوا رعاش ز  

 هحن دم الیمکت بو ا تارق هدهلاراشم ههحاوم یدنفا فراع هلکع د | هیلکد كوقوا و

 وتر وب ندنلاعشا AS هدصقف شا اض هلکمالک ضب نم هن رطاخ اعطق

 -ِ ه هدصق یی دای هلدیما ناسحاندزب ارز شعا عاش لر وک لا ءاشام یدنفا

 مولعم یتیایح شدلبا رایتخا یحیق ظفا قجهروا ءزمزوب یزمکلروک بویمهلوب
 زکملبا ضرع هزعروضح بويا زیو قرف نکیا عاش زس نکل یدلوا
 سعت بود یدلاق ههسش هدنشیدلوا نورقم هدصق زکعا تئارق صوصخاو ۱

 ا E ییدفا فراع ادعام ندنکیدم| ناسحا هزباح هه یدنفا وتر هلکعا

۱ 
( 

 | یدبا رهام عاش نیطفو یک ذ هحهل شوخ یدنفا فراع ولواوب ۰ یدلیا لزع
 یساغاهداعسلا راد نوک ر هلغلوا شعاتئشن ندنغلبحمزاپ یساغا هداعسلاراد ندنلصا

 یزو ینوک مارب ناطوس نال نک هفرع هدتسهرا زوس هیاغا یسردا نالو

  یسودنک نکل یدلبا لزع هلا لاعفنا هنزوسو اغا ناغلوا شعد رولوا هراق

 یروهشم لثمو هدنروضح كناغا هکی دارید هللا له هد شو یهیّقوب

 مارب نا وس نال ینوک هفرع بواک هع رطاخ مکا ناسل وهس نکیآ ردا هوه

 لع ی 1 رهق تولوا نک ی وفع نکتشمل وس هلو مدد رای وس هنن ق

 هنس هدام اشا فس وب نکل یژاباریمعت هلهحوو یتساطخ و هبلا یوم «یدنفا یدلبا

 . هنانیس نع هللازواجم یدناکوب کلزست ربصب وا یدمهلوب یشرب

 * ماشلا رو رصم میاقو *

 هدای ز ك یلاها هدقدلوا لصاو هنمرح یرخ یراکداالنسا یرصم كرلزسنارف

 هقلخ ید ینرفم ءینالک خيش ندنرارواسحم همرکم کم بولوا نوزحو ردکم

 قیوتعت کج سالما لها لل تاتو ر یاضم هدایخ او تتسشر ٩
 قرهنل رضاح هرفس نیملسم ناعحش رفن زوشلا هلکمما تربغ قاسربمشت هنصوصخ ۱

 یزسص تست



۱ 

 دیگ ۱۲ وی

 ندهدج هایت یسازرغرصم هدبجر لالخ بولوا غوشاب هرانآ یخد موقع نیر
 قاحتلا هرلنآ قلخ قوج رب ندنلاحر هبرانمو ندنسلاها عون هدن رلکدتبا تک ر

 ا هلی وا هد هسیا راشعا رادتسا ههبراحم ها رلزسنارفو راذک هنفرط دصص ا

 یس هلح ندنغدملوا لباق قمروط وشراق هش | تن هماظن رک ایلع هل اس

 عقاو هلا كب دار امدقم ا5 2 چد را نا رف نکل ردراشلوا ناشر و مر

 ۰ یدیاراشم |میاضرکسعیبخ هد راهلتاقم كفتو قفوا هلب وب كلرک و هدرلهراحم نالوا

 | یرادقمر ندنسهفلاطیراصت و ندنراحوبلاق نالاق هدرصم كکب دارم هح رک او

 هه لا نام رخ قرفنلا هتسهب رکسع تمدخ هسنارف هدناعش لئاوا

 ۰ ۳۰۱۱ دا فرد سم وک نمک ندنک دم دهان ح

 كنه راباتو ید هلتهحوت قرهلوا فلت رلزسنارف لخ ندتلع نوعاط هداتناو و ۱

 شغل وا هداعا یرک اسعرسنارف یهدهلاصقلارآرب نج تولوا هدقلوب یندنقوق
 هلرکسع كيب نوالاحرد كکب مهارا يک ییدننوا هداعا رلن ون اک ولاا یدا
 E ل رخ يدتا هح وت هف رطل وا

 تشن هریک تاکرادت آر وار N كرل مسنارف هسا هلع تلود

 ۳۵ اا رازح یدا و ی را E بودا

 جرج هحور 1 لا یی دل وا تادر تردفو دوش تحاص هدنلا و وا

 عیدو ی یا هو ماشلار و ماش نوت 3 شرت هلساونع نیل 2 رمعم

 . یدبا هدقفل رضاح هرزوا كعارات ذخا ندرلزسنارف ندنک ودبا شفلوا

 یا سا هلا اشا رازح فرو | طنا هضق تو ماقا هن رایان وب هحرک او

 یمالسالهاوید ردقفتم هللا هرن امع تلود ولهسنارف ردنالب به یرازوس كنه رصم

 ۱ ۱ بولوا ی ولوم كەل ی دل وا نا به یرزوس و كي | هدهسا شفا لامعا |

 كنسودراتلود ندنفرط ماش هرز واكمع | صلح ندنراسای راودنک هبرصم «یاها |
 . رابدنا راظتنا زود هدد هسدورو

 هدلاح یرافدلوا شل هنیرابلغت و مکحت هضبق یرصم هاهجولوا رلزسنارف هکیدلاق
 هدننکح روصح هدرصم یخديراودنک ندنراقدلوا شا هقولبآ رلزنلکن ایرلزک د

 .یدروسهلا ربخ ندنلاوحا كلوبناتساو ندنسهقبتلو ایوروا هترابانود بولوا

 یش دنل واناسهدالاب هلبساطعا هص وصح تاملعت ءز زسلارفرب مان ماشوب هراباتوب هلع ء اب

EEنادوف ی اودا نالوا یسراوسو ا هن وب اه ءهلایر نانو وب هدهب رکن ا °  

 . ردشمللا جارخا ندننام دن ردنکسا هرزوا ثكمتک هتداعسزد یار ا

 ۱ جم ی اک ار هن وبه «هلایرهکر رد ول ىسادۇم سا روک ذم



e 

 دا ی راک وا لاتسرا هطابمد كرلرسنارف رتاسهلسولسن وق هسنارف نالوا س وح

e ۱۳ قیح 

 یس.د
 كلف رط ماش نکیا هداروا ناهو نیسهیللا فیلکت هنظفاع سیربق ربارب هلبا نادوق

 كنهفروقو یتاکرح كنساغود هباع تلود هل را ود هسورو نیلکناو یلاوحا

 رایماهدنلحاوس روخ وا ردق یار و ی دار كنلغوا ناسابو كلوساتسا و ینلاح

 هابیورواو یتالاحو راوطا كنامت ود ها یهدنسهدناموقر ز كکب نسح ندا تقو

 يانج چ هلا راقاق لوک هدهار یانناو نیسهلبا قیقحت یئداوحنال واعیاش راد
 تلود هدکلرب بودا تاقالم با زمیحلبا هدکتاصاوم هلومناتسا ا
 هام: قایم هل رک نالوا فق وت هدماش هللا یس هعانقا ییهباع

 ندسدا:كرازیلکنا هلا رانم هاوک قحا مدام ندطض كرصمو نکس

 تاود كلاع كنراروطاریعا هسورو هحع هدر و نيسه وس ین دلوا تراع

 ناسهدنا ےس یزمغلدلوا هد تعناغ هننرلت نالوا هدنصوصخ همساقم یهباع

 تدوعهرصم هدعل ناسهشلاح کم وس هلا ولزلکنا هسا سوح زمیحلبا رک او
 هزرتاد هه رحو هبکلام لاوحا نالوا یراح هدهنامع تلود هذه ةلالا بود

 زوطارعا ییا هسا رولت د ی راک هدا كر یرصم رازسنارفنسهروتک تامولعم

 ندنساد وسهم ساق 2م تم :اعع كلام یهدلامور باور و ماتخ هس ابصع كنلعوا ناس ا

 | اوت ییهبلع تا ود ناس هد رلرد اكر یرصم ید رای فا رف هسا ر ف زاو

 .ردقحهغل وا روصو د رب نالک مزال نوجا صلح ند دصف ءوس كروطارعا

 ذاخحتا ساسا هنس وست كنهداموب ىلسس هل كرازسنارف نالوا سوح طقف
 ا 2 ۰

 یزدغحهل وا نفت همکح هما موخهماش هدر دقت یرلقدغل وا هما و ردقح هنل وا

 نیسهدىا نالاعا یملحهدنا رادتسا ه راف و بصع زک ها رونلوافقو یخد رسو

 | ناسە دنا راعشاە روه> ییهم زال تاصوصخ توراقح هنس ول 7 هس راب هلش رط هاو

 ۹ ۱ هلا رصم هن اک هسیدعا ترج نالعا ردو هب یدمش ماع تلود ا

 و نسقح هل وا ۳ نوجا اعدتسایابرح ءیتس كتراح هدنش هلع تلود
(ESE EAE 

 هسنارف هنسهداعا كقافو نسح هسلا شفلوا سح زمیحلا هد ونلوا ب رح نالعا

 هنفبدنلوا هداعا كنوبامه ءهلاپ ر هرزوا قلوا لبلد هشدلوا رکشهاوخ كن روهج

 هرتلکنا هدزمقح هلا هدافا یفیدنلوا هداعا كنو اه هلا ر هرزوا قلوا لبلد

 هماشو ندنفررط هتراپاو ود نیسکحهدبا بیذکت یا اقلا كنس راتلود هسورو
 ردشخ وا را :

 خر ورت نالوا رومام هبهقولبا ی ؟یفیدلچآ ءزک د د ماشو هلا نواه ءهلایر هکو لاح

 ER SE .ردشمردنوک هتدامسرد ES 2 هلافقوت يوی کا
۱ 



 هدننارب رحت نالبردنوک هنسحلا زیلکنا مقم هدنداعسرد هدناضمر لئاوا ندنف رط

 ینیدلوا هدنتین قمقیچ نیلهجیک ندننامل هیردنکسا یسهنیفس هلایر ندنوپاه نفس )
 ندریبدت لوا ندمکیدردنوک ربخ ويد مروک یک یقو هجک هدقدلوا معومسم

 ناصل وا هرزوا كمتک ردق هسودار هللا نواه ءهلایرو یدلک مزال تغارف

 هنیفس یدفل وا روصق یخد هدنساطعاكنهربخذ نالک مزال هنادوف سی ردا بونلوا

 یک سوساح موقم بوللوا فیقوت زسنارف مان ماشوب نانلوب هدننورد نویاه
 ۱۳ او مرا یهو تر یار الص ندشب هوا فو
 هلوساتسا هعفد و هرزوا كمما ارحا هسا ردا یار هلماعم ولرده هيلع تلود

 . ردشُهلو ررح ود ( یادلزدن

 تدمر هحنسودنک بونم ۋا دفم E هلهج ولوا یاروصا و كن هت رایان وب هتشلا

 یرعغ ندکمزا قلارار ید یاشا رازج نوا كملس هروط هدرصم اهد
 . یدا شمالاق هراح

 ییرکسع زا نالک هلبا ینالک خش هدعیو کب دارم حورشم هجورب هکنوج
 أ جچاقر كرەلكح هنس هح ا اح رج مازمالا دعا یرکسع راح هج رکا بودا ناشر

 یرلقج هیمهاي یشرب هاتهج یراقدلاق زا هدهسیا راشما هب راح هلا رزسنارف اهد هعفد
 نف ظ اعاب وار ظقف لا یزارتحا ندتهج لوا كران ون ند دلشالک ۲

 موج ه رمصعم هدب a یسودرا تل ود هدف رط لوا هعمل وا بلاغ یس ۹ سوسو ۱

 زادا تشهد هنهح ماش هد ور وب یسودرا اشا رازح ی وی ا

 0 ا الرا نا هدرز كر هرو رارف هننروص قلوا اابتسا |
 ۰ ردشملا موخ 4 رط ماشلا رب نوالبوط ۱

 هلا رادتنا هه رفس تاکرادت هرزوا كم ا تع نع هبهبماش راطقا هترابانوب : هک هل وش
 هنو وس غ ماط ماط و هنعحو تبلح هرخذو تامهم هدنرلهدلب هطاصو ال

 کناشا رازح تفک و شمر و سما هت کسع هرزوا قلوا رضاح هتک رح بویالشاب
 رار هلا لاک | یتاماکحتسا یسهعلق اکع ندفرطر یخ دوا لاحرد قحیلوا یعومسم
 لر هر و ماکحتسا هللاسرا رکسعو بوط هنیراف رط افای و افیح ید ندفرظ"رب |

 . ىدا شلوا ابهم ههعفادم بولک ردق هنسهعلق شيع یشحا ةمدقم ب

 هتک رح هللا عاتجا هدنفررط هبلاصو سل یمودرا كنهتراپانوپ هدنابعش رخاوا |
 زسنارف ی هدفرط لوا یخد ر هلق لارنج یطفاحم طاتمد یک یراقدل وا ابهم

 یهدننامل هردنکساو تا تکرح رب هلبفرط هیطق كردبا باحصتسا یپرک اسع |
 هیافک رادقم هرس هعلق رصم و تولید با ر هرزوا رص یف یافس هسلارق ۱

 ( رکسع )



۰ 4 

1 

8 

۷ 

| 

 و ۱ رب

  eلئاوا 1 ا ك >> ا هت رایان و لضالإ تولعار و 0

 هح دقم هلا یدسشا هدار یحق شا ه دل < یضاق و ییاملع نالوا یساضعا ناود

 باسنحاو هطضو یسانا یرحکیو ییادختک ینطصم نان وا بصن جطاربما

 2 اا هر هله NEES اع دفع هلا بلح یرانلک مزال ا یرلرومام

 و الا هاش اب رازج رانم هلوک ندا را رف ندمحیلق

 | هسا و راشع الب وط هدشل ع هرزوا كما دال برخو داع لتف هدب واک هف رط و

 هف رط لوا کمدسا ص و کب ندن دنا هراختسا هفح تانح هلغع وقف وط هک ربع 2

 ظوفحم ندنرداسف و رش یو نراسا "ربع ی ران | ا یرا نوعو مهدیک

 هشنماو شا كتکلع هکردو نالوا مزال هد هزس راضح یا مهدیا نیماو

 ندا وشراق و هدعابغ هکدباش مرولک بودک ردق ها یو زرسهدا ماها

 هرزوا كما ن رخ یرهتش ا هرو نوط هما رو هعوفو رو
 دهعت هنسودنک ندنف رط سل راضح هن رزوا یسعد ردمشمر و صا هراز ات

 ۰. ردشل ر و همزال تاما هدنل وب تلافک و

 یسهسعرش ءیواعد كمك یه رار هللا هفاخا یە رمصم :یلاها هلهجو و هبرابات وب

 | كمالسا لها یک كمردتا ادل رالالد ود نوستیک هیهداب * یخضاقو املع هسا راو

 . یدشعا ترش ید هر 1 ا رحا صعد قحەلوا بج وم یتس ون

 | هب رکسع یونص و املع ضعل نالوا ام ه رقس هلا ادختکینطصمو یدنفا یضاق

 یحنش كناضمر یخد هتراپاو هد بود ههاک همخ قرهقح ندرصم قاط ٌماط

 هبهباص حنا یدبسشغا تع نع هفرط هملاص قرهقبح ندرصم هلا یالا ینوک
 راذتعا ود راد ردتقم هراذک و تشک هدراغاطو هدرللوح زب املع هدنراقدراو

 هرصم نداروا هلکمر و تصخر هنن راودنک ید هنرابات و هش رزوا یراعا

 . یدیا رلشما تدوع

 هرکسص بولا یبراهود كنبرلودنک یتبم هنموزل یرایضعب ند هرکسع فونص
 هلفلوا بولسم تدنما هد رللو و هلکلروک تبوعص ید هدنکرادت هله باسا

 ینطصم هنیرالوا ناشیرب فویملقاب هن راودنک یرایضعب ندنراجما قر هلوا قرفتم
 ییطصم رازسنارف ندنفیدلوا شمزاپ همانتاکش هرصم هلثحم ندنغن دلوا بس دخت

 ثحم عوضوم یتاها كنآ هدرصم ناود قر هلوا بهاذ هههش هدنقح ادشتک

 . یدیشمالشاب هغلوا

 ةرکص ندونو کم ناره د فرط نا ع قاط الع رد لا تا سو وصو

 ردراشماعا تدوع ادختک ینطصم هلبا هدلب یضاق هد هسیا راشلکهرصم ررب ررپ



 و ۱ ی

 ۳ مر ر ترک یو از ها آ دنا تا
 ندنرلتف راقم و تب وسغل ران ندنراقدلواروسدا هطسا و یر 1هدنراشا هو ردا

 ردراشلاوا نو

 یک ینا دلواعاطم کوب یخدوا نوقاب هال رظن ناخ هادختک ییطصم هسا را سنا رف

 ح طلا كر ه شود لبخد هننابرع هر زج تباها هللا فوخ نر رصم فرا

 .هنلاوحا كنسود را رسنارف مهلك ردشل وا روس ES هدنهلع كر

 یمهس رحه وق دلواشع اق وس هسرزوا ماشلارب حو رشم هجور .ه رک وب كن هت رابات وب

 كيب و یراوسقوزوب یشایرفن كبب یراوس للعم ئال | تردو هداس , لم یالآ ش

 N ک اهرزوا قلوا فن ماکحیتسا ةاط رو یحوط نوا

 هعطق یتا و ناتق رف هعطق ی دب رکح پوط هراب ردرد شقلا ید یسام ود تولوا ره

 هبلق هراب ید نوا هلا تلوع هراب ید و هب ولاش هراب نواو قلر هعطق چ واوتوروق ۱

 | تک رج هسرزوا شرع یرغوط ندطامد یسهقرف رهلق شعا ترابع ندش افس

 ج و ك كرهس یا ه ود و تا هلب رالاق زم u هربخد نوک چ وا برشاش یو یدنشجا

 تب عطف نشل سع ندنف رط شا رازح هدن رالوصو هشل رع بولو لو هلا لاح

 | یەريخدوب رب هلق هل راما رارف بوروک یرل زنا رف رکسع رادقمرب نروتک هرخذ
aR 390 و ا دا ۰ ۰ 1 ك  

 هب رايا وب ه ردص ند ترا هلادا ی رجسع هلک و نو ج وا قر هل وا نوع بولا

 . ردشمروف یتسودرا هدنهاگشب یس هعاف شل رع بوشد

 جد e ند هرصم یاصا ربهشم بولوا زا ES كس ا ید هد هعاق

 یراعا عانتما ه هدک دردن وک رخ نوجا یمیلست كنهعاق هترابا ون یسادرف ىدا هداروا

 ه رکصندقدل وادت هر راک ی بونالشاب EE ینهملقهباهربح و بوطهن رزوا

 زسحالاس هذن رلکدتسا ناما ندهتراپا و هلکلک تردن هن رلهناخبج و هریخذ كس ر وصح
 ندنراکدم هدنا لوسق یطرشوب یخد رلن | بور و ناما هرزوا قمقیح ندهعلق

 یوکسلا كب مساق ند هبرمصم یاصا هرکص نوک کیا بودا ماق ههعفادم رارکن
 ند هعلق هرزوا كمرک ههعلق هحیک كر هلک هدادما هلا هناخبج و رکسع رادقم
 مساق بوصاب یرلن آ رازسنارف هجیک لوا هکولاح .یدا شمروط هدلحمرب قازوا

 یرلقدلواشهروتک كلردما مادعا ین رل هم ندرانمهلوک هلبا یرایضع) ندرافشاکو

 ربحتم یسهلح قجیلوا یعولعم كنب روصحم تیفک هلل رانا ذخا ید ییهناخبج
 هننرزوا یرامتسیا ناما ندهترابانو نوجا یرامتکب وقبح هل راحالس رارکت بولاق
 ۰ رد رلشعا م ماست ینهعلق هلا نامتسا كردا تقفاوم هروصو یحدوا قترآ

 هدنسهماسنالعا رم ہلا رشت اا هنسلاها ماشلارب كنه راپا وب بروا وا

 ( مز )



 چ ۱۷ روی

 كثب ی کد کر ه رلق رطو مز أ

 هشل ع هللا موم هن راف رط هغو هلمرو هفای اشاپ رازج هکردنوجما یدرطو عفد

 هلک از هتشلآ یداشالکا یا دل وا ین مه هنضغ هب راح هلم زب E ردق

 ۳-۳ مرتسم هدزک رارب رازس ناه ردقو صررض هرازس مزب زرضاح هبهب راح

 | مرتمو زبزع اعاد مالسا ند رانوسلوا لوغشم هلب رهفیطو هدنرارب باون و تاضق
 ریرحت ويد نوسلتوط مرکمو نیم هللا تاعاطو تادابع دجاسمو عماوجو

 نوزحو ردکم مالسا لها هدقدلوا لصاو هرصم یربخ یسالبتسا كشب رع ردشمتا
 . ردراشل وا نون سکعلاب هراس یاراصن و طق و

 یسادرف بودا تک رح هسنو ناخ ندسشپ ىع هنرابانون هدنزوقط نوا كناضمر

 یسلاو رصم ناشو هدهظفاح صا هدقدلوا لصاو هبهزع یشخا همدقم نالحاص

 زادتا .هکنج هلا اروم لارتج كر هلک وشراق هل رکسع نمهلوک رادقمرب اشاپ هلادع

 هتمواقمیخد اشابهلادع و شمرک هبه ندف رط رکید رب هلق لارنج هده رص ی راک |

 ۰ لجمس ک نولکح ورک هللا رکسع ی هدنتعم ندنش دمهل وا ردتقم

 ندقدل ینهلمر هلباناماو یار بوقیج ندهزغ هتراپانوب هدنجوا یعرکی كناضمر

 | هبورجا نوجا یسفلوا میلست كنهعلق هرصاحا ىدل ییهفای هدنشب یعرکی هرکس

 ۱ ندب ون هاغم وا مادعا ندک هقش ندقفل وا. تقفاوم کو دل ربخ

 ۱ هس رزوا كن هعلق نیلحاص هدنآ صم ر خلس قرهل وا كانضغ هدایز هب رايا وب یالوط

 رادهنخر یلبخبوک ود هللا هربخو بوط ردق هزوقط تعاس كردبا شت | ولتدش

 هلا موم ولتدش رب ى6 کت ره هلکمر و یسهدناموف موه ه رکصت دک دن

rزجاع مالسالها تباهنو شک هعوقو هلناقمرب هنازب راوخ ك. هيه هق  

 ندنراقدلواشمرک هللا شی ور وب ه هعلق رازسنارف هدهسیا راشقارب ین راحالس قرهلاق

 لوغشم هلا امغو صع یرلقدلو و انغاو مادعا ینالک هن رلکوا ردق هحاص

 هحلسا ردق هماشخا ید نوکلوا یدا ناضمر دبع هکسادرف هقش ندنراقدلوا

 یکندلاهاو رکاسع وصو ردشملا ماود یشیا كلرک امغ و شملشبا هعطاق

 ناربح و نایرع یمیکو حورح یمیک ید رلنالاق تابحرب بولک هعوقو تافلت

 . یدیا حورطم هدتلذم ةشوکرب قرلوا

 | ندنرلجا هدک داروتک هنر وضح كرات و ارساردق كس شا ترد نوک نکا

 . ردقیایو شمردنوک هنیراتکلم بوحس یراهسک زارب قرلوا ییماشو, یلرصم
 ۰ ردشم ر دتا مادعا بورد زد هب وشر وف یتسهلح هسا راو دوار او هراوه

 نی ه راق باق یفاصوا هد اوت كن ه راپا وب هنامشح و ,i هتشلا
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 هنابشح وتالماعمییدعا كن رل رکسعزسنارف نرک هافای هللا شورو هسارانذخا |

 قرهلواربسایرانویرک | هرزوا یتیدنلوا تیاوررکا قوب یدشمالاق هنازیروخ و ۱

 قلق لطعم یرادقم رب كس رکسع نوجا یرلهظفاحم هسلوا كحهدا اها هدنناپ

 حالسوشراق هب ولهسنارف هن بوتالپوط هدفرطرپ هسلوا كحهر ویلاصورواک مزال
 یخدوب هسا شمر ودنا مادعا یرلنوب نوجا قلوا نیما ندنراهلئاغ ود راراتوط

 یثح ورلدوانرا هلتسن هراولابوروا ردهنازکنج روطرب شمالدشبا هدهندمتم للم |

 هنراپانون نکیا رلښم هکح حالس هنیرزوا كمدا زسحالس هدلاح یراقدلوا موقرب ۱

 ییتامولعمو ولهس رت رب ناقح هادسم هلا توعد هندع كلسمو ترح یاوعد ی

 یوغعورغا لرد ترذعم یر ودا مادعا نارا ولغاب لا. كسردقوم كناذ
 قالخا هت صه كلالتخا هسنارفو ردهازروخو هناشحو تکرحرب زالوالباق

 ۰ ردلیلدرب یخدوب هنعیدلوا شملبا لالخا
 هنشیا ودنک نوما نوک لوا هک( هنوط یسهنایشح و ههاماعموب كننرابانوب هکیدلاق

 ۳۳ فرح ر راعم هطاحاو یشدنارود هدعاف نوساوا شلروک قفاوم |
 نوش هلا رخسآ یاکع یسلصا ضر بوبلوا تاکرلا قده هحنسودنک هفای

 ,o و di هکولاح یدا النسا یتسضارا ماشلار و ماش

 | حالس ماست هکدمر و ناح قترآ هبمالسا رک اسع کجهدبا قیبضت هرکص ندنوب |

 كن آ هبهدیدش تمواقم یکیدروک هداکع اقاعتم کلو ردندهعیبط روما یراماما |
 . رول هلسد ردشملوا بیس یمهارادع ا ۱

 نوفاق هدک دنا رجب هب ورلبا ندافای هال وب عاط یسودرا هت رابات ون تب و

 تافل یخ ندنفرط هبراحما یدل بویلوشراق یرکسع كناشاب رازج هدنسهبحان |

 بوط یهدارو هوا هدنراتلصاوم هنافح كرهلک بلاغ رازسنارف تیاهن هلبعوقو

 یتکلغ هلا لابقتسا ییهتراباوب یسلاها ندنکو دا شفلوا بلج هباکعرلهناخیج و

 طقف بوسهلوب یشرپ قج ] هداروب رازسنارف هاستهج یراقداوا شا میلست
 . ردراشع هلک زار ندنلادص زلکنار یهدنلحاس

 ندنغیدلوا لحرب كح هلسهلوا هاردس هرازسنارف هقشنداکع هدیلاوحو هکنوح |

 ۳ ایراخا ا ا لارمازلکنا كره ریو: رآرق هدلباقم هلا تام هدازوآ
 زیلکناےقم دندامسرد كتيمسا رتاد کوہ یدیشملوا لق هیاکع رلبوط ی هدافیح

 نالوا دوحوم هداکع ) هدصتار رج ینیدلوا شمزاب هن ردار نالوا یسحلا

 رهش رب هدهسیا لکد لح ر راراب هشیا ردقنیه مدتا هناعم ینسهلخ كناماکحتسا

 ربتعم كناشاب نو ردلح رب قح هل وا راس زکات هد هدنلاوح رخ مظع

 ( هی رامدآ )
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 ناجا هکیدلاق مدل آ هع عا نوجا قمالوا ثعاب هسراروتف یخد یرلنالوا نکم و
 ۱ مهه هن راودنک یک یک رک ینایهست قل رط كرات وعص كح هلک هر وهط هدهعقادم

  یسهلحكنس رله مع پوط و ردفلاخ ءرکیدکی یراباچ نکل ردقوچ یرابوط مدلبا
 یک مکیدتسا نکل مدوا یرلوص هلیا لیدناقسا نوجا كمزرد یراهبولاش ردانف

 هدف رطلوا توالف و یرل وص ید هدنف رط زار و هش مدل وب لح بسانمر

 قام هقشب ندنفیدلوا نکم كمروک شاو قمشانب هب یف یک یک رک نمرالادنص

 ۱ را E ندب ون مدل وب لحرب كج هلس هدا بر ۳1 ید EE هداوهرب

 مدآ ر و شا هنو رط زکدو روح وا ° رهش هدتحاصم قانا وشر ا شاپ

 مازا هلا مرامدا زا سس هظفاح كن هعلق رب لوک عقاو هدنرز وا اف هد ۱

 | قح هابط هتطاست كنمشد یمهعلق افیح هدر و مدّسا هداقا و مرد

 قفل وا باج هف رط وب نوجا كمامك هبادعا راب وط ناللو هدشن ورد هس | لکد هلو

 لوک ردقن هدنهاکشیب افیح و هدافا ههلا راشم یاشاب یکودیا باوص یأر یتروص
 . یدبشمنلق اهنا هنسودنک یحهلک مزال یراملکح ندراوصوا هسیاراو قیاق

 روهط یرادح هخ رح تام سط هدف رط دات زا نه كن افبح رحسلا ىلع نوک و

 ۱ كرد ات رشام هغازادنا شت | هلع وط هرا ر نوا نالوا NEE د تودنآ

 یساضتقم كمهرک اذم نالوا عقاو هليا اشاب رازج مدرجاق ینمشد ندفرط لوا
 . ردروطسم ود ( رایدلو شون ؛ینافیح هرزوا
 ماخ بصز ه رخ مان هتعوا بولک هنهاکشب اکع هاتک رح ندافح هت رابات وب ه دعل ح

 ۰ یدا رو دنا تربع هنسهظفاحم كن همهم عفاوم صع كردا جارخا سدنهمو

 . ردشملبا رادتبا هنساشنا راسبرتم مک ها

 هف رط ره یسک ردق هاکع كردبا طب یر ردقو هدفرظ تقو زا كنهتراپان وب
 | یدافتعا ینح همهاس روق ید كناکع ندنسالسساو رهق هڪ كن تورو تشهد

 هاوخان و هاوخ یسلاها یلاوح لواو شن وا یداب هسروتفو تب كمالسا لها

 و رظتنم هنلاح ماحا كناشاب رازح طقف بونالرضاح هتعواطم و داشا هب هب رایان وب

ال وا یک ی ریمعت بت وقح هسرود و رانا
 ۱ هان وه او ا ن

 همتا یاسڑرو خاشم یک هدلاوح لوا هلی رف رانا هرااو ا یفداوا
 ۰ یا تر ه رصات یوتم لارنح هلا ر هلق لارنح و شعا توعد

 كج هلک ن دنف رط ماش رار هلا مادقا هن رفح سپرتم هدنهاکشس اکع هت رابات ون لصاطا

 وق قرهلوا سهم ههعفادم اشاب رازج هدلاح ینیدلوا هدکعا ماها هنعفد كترضم
 یګوط ندامت ود ید تبمسا ییارما زبلکنا بولوا لوغشم هلا هبعل ینسهیبرح
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 تیاغ هنیرزوا اکع ینوک یحنشب كلاوش هرکص ندکدتا لاکا ییراسب رتم هتراپان وب

 بودیا ماتها نشا بصن ههعفادم بوق یخد اشاپ رازجو ماق هکغا شتآ ولتدش
 شتآ هلنمالشاب هکملشیا را هربخو بوط ید ندنرلک نیلکناو ولنامع ی هدنامل

 هن روصحم و شلوا دتم هلصاف اب تعاس ترد کو دنشم هاغلاقوف ۷

 هل ال وق یک اف ایو شرع هارو ید هت رایان وب هدهسلا شک تشهدو فوخ هحیلخ ح

 | هرزوا كمروتک هناخبج Sg شمالک | یغج هسهل وا ب تایرفط |

 | یربخ ی راکدلیا ذخا ا یوم تا رف هعطق چوا ندا ا ندطایمد ح

 ۰ یدناشمل | تعراسمهننلج كن هناخسج ی هدهفاپناهقرهل و ارت تم هدایز بی 3 ین دلآ

NENهنس راسقافاپ هدانناون یک کیا واکو هناخسح نالوا شلردن زک هاشاب رازح  

 أ فاو نانلو ظفحتسم هداروا هدلاح یراودل وا رادربخ ندنس هعف و فای تولک

 یک یراقدلوا لخاد هنامل ب ونادلا ید رلنآ هلتفل وا داشک یعاحنس ولنامع ندنفرط

 ۱ نالوا دوح وم هد ران ورد كل ردبا طض ید یتسکیا هللا موج هتنرارزوا رل از و ۱

 ۱ اس یلا روئوا نالوا شل ردنوک هناشاب را زج رار هلبا هاخجو هربخو پوط |

 اب یداشلو تلس 5 هلکن وب هن رایان وب ن نشر یک ق رازسنا رب و ید ۱

 اشم هرز وا یلواشعا توعد هن امنساجیاشم نانلو هد راوح الاهحور هدر و |

 رم صاطو Ed نالوا هد راف رصت لا كنرودنک هد هراشب دال بواک هلواتم |

 كنسلاها نال لجو رايدتا ملست هب ه رایان وب یدفص دال بولک اص خمش یعوا

 قرهلوا نوع ندنم ودق گن هن رابات وب هاساما قملروف قآ را ندنطلسا كرازح ا

 ےاشماما رابدلشاب هیاطعاو ذخا بوروتک تابورشم و تالوک ام هنسودرا هسنارف |

 لعالح و باح هلس هشل داو فوخ ی رلالسسا هناتسل رع كرل ز سنا رف زورد لاقعو

 هارد مارک | هنلع وا رم سهاط هت رایان وب راد دلا تک نع هتلح ر هن رلف رط ناروحو ۱

 هنحاشم هل واتم ډزو یداروس هسک هرز وا قل وا ف رصتم کاک كنب ردب

 هنس ود را هسلا رف توراو هنس هدا روص یجندرن | هلکم ر و یتتم كل را هداب حد ۱

 را دل وا ردا تم دح ضرع هللاسرا هرخد

 ۱ برش یا ا را ےک اع نان لج ندقرط اشاب رازج هدناوآوت
 شمقحند داقناو طاضنا ءریاد یسلاها لبج ندنف رط ربش ریما هدقدنلوا دادمتسا |
 اشا را رخ ندنک ودا شنل وا رادتعا لناس یرافدل وا یدنلا را لف دل وا |

 حورشم هجورب هن رایان وب وسلاح . یدىا شا نک و ضغ ر اعضا هدنفح ربشل رعمآ ۱

 ۱ هدهسلا شمرادنوک .هطوصخ تار رحم ید ه ریشا ریمآ رک رلهمانناس هحاشم ۱

 هنیا تار رو بوردنوک تا هعطقرب نما باتع دار کز نشه تا ۱

 | سس سس



e ۲١ = 

 رمآ عالطالایدل ۱۳ نیا لس هراکع هلکمک هللا ی كنملستم ادص

 هلکن و یدا شمرد وک همانشیاتنس هسودنک قرهلوا نونع ندید حوب كلریشب

 7 ندا روم هنفرط ادص هلق رط لج نوا دادما هرازج ندماش رار

 > طقف یدا نا تن واعم یخ هلسساطعا هربخذ ریش سما ید هبهبماللسا

 0 هرزوا حورمشم لاونم ربشپ ها دک دتا هناعتسا نادنسودنل 2 ۳

 . ردشملنا ددج یک و ظیغ كرارج ند راذتعا
 هنف_رطماش هدکلرب هلبا كب مهار | امدقم هجن اک هنلاح كنهممالسا رک اسعنالکندماش

 هدانئاوب كردبا عاعجا هقرفرب کیم ندنابرع ناشع هلا نامل رک نالوا شمت)

 شمتیک هب هرصان الاب هجورب هدن راک ږلکه لع مان صاع نیا حرص نوجا دادما هباکع

 ةمالسا رک اسع بوراو هتیرزوا كرانآ هللا رکسع ی هدنتعم ر هلق لارنج نالوا

 هلکمرتسوک مازهنا تروص قردلوا یلعج هدلاح یتیدلوا هدایز هحیابخ هاتسن هرانآ

 رک اسعیک یرلکراک هعقوم نالسنتسا كردنا سقعت یرلنآ بونادلا ید رازسنارف

 كنهماللسا رک اسعهحدقا قحنا بودیامو هتیرارزوا هلبا هطاحایرل سنا ف هبمالسا
 لاح كر هلقو رابخا ههتراپاوب یراضعب ندنسبلاها هرصان یغیدلوا هرزوا ترنک

 هلا باحصتسا رکسع یفاک رادقم هتراباو هلبسلوا شما راطخا یفیدلوا هدرطخ
 هطاحا یربهلق زونه هبمالسا رکاسع حورمشم هجورب ندنک ودیاشملبا باتش هدادما
 بوقیج هنیرزوا هبت كسکو یر هدقدلوا لصاو هصاع نیا جم هتراپا ون نکیا شا

 یک أاسع ندف رط جاقرب هللا میسقتهبهقرف جاقرب ین رک اسع لاحرد ردهرزوا كجا

 نالکو هر ندرب هیمالسا را یا ییدالشاب هغ | بوط E هس رز وا هممالسا

 يارلودک هدنولک سود ا ناو دوا ن ا
 هس رحۀعدخ رب هاب وا هتراپان وب هتشيا راشملوا مزهنم ةعفد هلا باهذ هننظ شما هطاحا

 قت راهلغما لوا یف وخ یخ دند رکسع نوغزوب هقشب ندکد تبا صبلخت یر هلق لارنج هللا
 . ردشمللا ماود هقضت و رصح بولکهنهاکشد اکع ناهقرهلوا نیما ندنف رطماش

 فلت یرارکسع یخ همو كردا روهظ نوعاط هدنسودرا زسنارف هدناواو طقف

 هبمالاسا رک اسع هاکو هن هعلق رازسنارف هاک قرهلوا دتشم و دتم هب راح هقشب ندنب دل وا

 ندنفرط ېب ردي ندنکیریک هديا موج هنیراسیرتم كرازسنارف بوقیج ندهماق
 . یدا هدقلوعوفو هک تافل

 یخد یلرافک لارنج یرلکدد هشلناونا كراولرصم هرزوا ینیدلوا ناس هدالابو

 ردان یلثمو هام هل وا یروهج هسنارف هلکعا تافو بولل هراپ هدر ه راحو

 | اعا ناه هلبا هطاحا ینس هقرف ر هلق هدنس هطروا كنار ر هنمالسا رکسع هکر روک

E a I n و ا وداوأ 



 ینیدل وا شما ناریح یسک ره یلوصو تأرج هن صو و شعآ ه ورا ى هاش ح
 ندنرب ینآ رازسنارف هلکمشود هر یکینیدلروا هبا شاطر هنشاب ندو رجما هدلاح ۱

 ردشل وا توف ید وا توبماشا هد هسلآ راشمروتک بور دلاق

  یدیشلوا ساتم ورتا هدایز ب راو یشان ندعوا شقا فا سده
 هنبرزوا هعلق هدنر وط كلسادف یسهقرف نوبلارنج هدنسهرا هلاوتم تاجاهموب هنس

 یبرتهناد كنفت و هربخ و هلک نالبرردغای یک رومی ندو رجم او كرديا موم ولتدشرب
 ۱۳ رکدتا مانقا,کمرک ه هتملق نورد بوراو كد هن راو د هنلو كلر ها
 بول, راص هراوید نوب لارنح هلغغلوا هعفادم هلا یس هرج لاو شاط ندورحا

 روصح هدناتسل رع هلس ود را ندنع دل وا عصقنم یس هراخم هلا هسن ا رف كنه رابانوب

| 
۱ 
 قآ قترا كار هک هنلا هبماش راطفا نوس ها طض ییاکعقحنا بولوا هدننکعت |

 ۱۳۶ توسلوا ها زولوا هم ندنکی دلسب ینفج هلوا لکشم قمراقج ندرلاروا |
ET ۱سا مادقا هداعل اق وف هن ربح كناکع تور 2 هب وژاب ی وفراو ود  

۱ 

۱ 

 EAE ندنرافدل وا شملا حسجرت کمر و ناح هدنروعا تلودو ند |

 تا ةت

 هدنروص شماعا قبس یلاثما ابلاوتم هن رزوا یسهعاق اکع رازسنارف هلتهجوب و
 ندوص كغلاب یسقبحنداکع كناشاب رازج هدهساراشما ماحتقاو موح هناراک ادف

 9 ا غا نوک ایسا كناکعع قر هلوا تفکر لتا ةف

 هاتهح ی دلوا روح هغمشاعوا هاس هظفاح كناکع ردق هش كوص ندنغح هلوا

 ضا رو ثح هکنج یهبمالسا ر 5 :اتغو وخ و لذب ههعفادم باتسا ورد

 | كنبراراوید هعلق نالوا مدهنم ند هلکو ردبا دوهم فرص هناقوشت عاونا نوجا
 همالسا رک اسع یدنارابا اغا بس بوجا لاغنع هت رلرا واد هناخ یهدنسهقرا
 | ملت هنتو رو تیناسنا شوغآ كانهتاپانوب ینراودنک هليا حالس حرط هدافاي یخد
 ۱ ۳ او هراوق را نالوا مادعا روف یهد هاضاص ص شوش
 | ا اح هسیا ندکلوا ولغاد یتیعرکح و ولغاب لا كر وجود لاک

 هدنلوب كلسادف قافتالا كر هرک سکو ک وشراق هن راموح ولتدش هیاغلا قوف
 ۰ یدا راشعا قاس ریمشل هر هعفادم و هب را

 | هنیراتراسج و تأرج یرلکدشا زاربا هدنروص بیهمو بیت رازسنارف هلع ان

 ردشل وا راتف رک ههشیدناو ردک مظع هب رایان وب یالوط

 | كنداوح ولرد هدنف ر ط ط رصمیفوت و کم هدو رط ار ۲ كە رابات و هکوىل لاح

 : Eرازسنارف ندنغیدالشاب هربغت هموم ر اکفا ی ا رف قر هلوا یداب |



f ۲۳ ی 

 | اما رازحو نیم ناوح یتس هلو ر هل شن رل هماننالعا هدف رط تم

 ۱ ا تودادلآ اهد تدمر یرصم ءیلاها ی ؟ شمش نوت رارف اح ورح

 | هدسان راظنا هلبسلاق بوناط هدنهاکتساکع كنهنراپان و نکل یدراردبا هعاشارازوس
 یدشلوا 3 یلافاو ترول سوناف یلواو تس یردف

 هدنسقرش بناح كأرصم هللا رانمهلوک م اط ر كد ىلا نده رصمیاما هداننالواو
 . یدشمالشاب هراسخ لاصیا هتیراراطقو هلفاق لرازسنارف هلا راذک و تشک

 ٠ ماشلارب كانسودرازسنارف هک ادختک ینطصم جاطاربما هرز واییدنلوا راعشا هدالابو

 ۱ نخ هل اص عاشمو 0 ۸ هلا ےاشمو هدا ءضاق هدنح و رح هنف رط

 زارنا رفا یدنا شماخا تدوع ینودنک یا تدوع رم نا

 تراما هل ندنناصعو تناخ كنادخک یی طصم ناه كردالج هتناهایتکر حوب

 دلرلنابتسیا كمتک هح هلغلوا رضاحرایه هدشیوسو یغیدنلوا اغلا كانصنم جاح
 . یدا راشم نالعا ینکح هلک مزال یراتع نع رحم هلا هوسک و هرص

 یش وس یرل هنفس زیلکتا هعطق دنج ندا راذک و تشک هدرحا رحم هسا هدانئاو

 هان یدیالکد یراح یمکح الصا هدرلوصوا دلرازسنارف ندنراقدلوا شما هقولبا

 هآ سم اوم هدک هوس و هرزوآ نر ارشاد لب تب
 هس ول جح تا سا نشه وا ۱ زرحا هاصاف الب ورم دامز ید هفرصت هلع تود

 | اهد هنا كر هلک نا رک كب همالسا لها تشک و هتشا ۰ ردشع وا

 ۰ ردرلشعا ناک و طع راضا هدنشح رزسنارف

 یک ییدتامزج ینعل دل وا دو رطمو صوغسم ۵ لب تی نو 1 حتی ادخیتک ییطصم

 یا ره یننصح كکب دمت یل ۱ هدهدعقلا ید 8 SS لخد هنا رع هر زج

 ادختک یفطصم هدانا یشدنلوا قوس یرکسع زسنارف رادقمرب ندرصم اک

 ۱ بوشو واڪ ندید را غاط هيا ىلا یدا رلشمر ردو E هح هقشا 8 هس رزوا

 را سا رف هدق رط لوا بولساق هقلتح ن مانجا هننایو شمشلر هلا رع هر زج

 ید شلرا اد
 ۱ دیشر ندار وا و تو روا ی روهنمد هد | عامحا ناب رع هاتو EE هنو

 | هارل رسنارف نانل و طحت سم هدىلاوحلواو امغ و تراغ توراو هنس راف رط هساجرو

 رکسع قاط اظ یغد هراف رط لوا رازسنارف ندنرطدلبا انفاو مالغا یک ا

 ردراشل وا روح هلق وس

 كر هروک یشدلوا ما 2 هحس 2 ران اق یبدک و د هدفاررطا ثناکع هن رابات ود

 ۱ عاد یدک داع زا بها هلهح ولوا كادتهح رصم سد ندف رطر و نود



۹ 1 

 e ۲۷۵ تم

 هلع تلودو شغلوا عزت ندندب ول هسنارف هفروق امدقم هدلاح یبدلوا نورد
 هک ا هردکسا قرهلوا ناست لکسعرس هلن قطصم هسوک و ریش

 لود ید كلود دیک بوشود هلاح انقر هن هسنارف ویت دلوا شغل وب هرروا

 راکفاو مال آ راتفرک قجیل | یتداوحینیدلوب نادیم کی رحت هنهیاعهننارف نابوروا
 كر هروتک هوزاب یتوقراو هللا بلج یر هلق ندهرصان ناه ندنغیدلوا نوک انوک ۱

 ولتدش هل وا هتنرزوا اکع ر هلق هلکمریو سا اکا هرزوا كما مور دیدش تیاغ

 . ردبرب ندنسهدودعم میاقو كناهج هکر دشا موم رب
 ولتدش ندف رط یه هلسهم صز دابا دا هحه هدنلوپ كلسادف رلزسنارف : هک هل وش ۱

 مادقا هبهعفادم ارد یخد شاپ رازجو ماحتقاو موم هنیرزوا اکع كردا شتا |

 یشدلوا زبخاتسر زور ٌهنوع هما دادتماو دادتشا نتسو برحیت | كرا مایتهاو

 بودا ش ورو هرلوراو 7 فرطا فرط E رلزسنارف هدلاح

 اکعو شمرکه ورا بولو لو كردبا رادهنخر هلا غا یخد ییلق مان ىلع جربو

 ندقررط هن ره هلا تاسو ربص مالسا لها نکیآ شمل وا راتف رک هک ان رطخ لاح رب یس هعلق
 هدکملشا كنه و بوط ندقفرطرب كردا باتش هب هعفأدم هس درس ول شاب نمشد

 ۰ یدبا هدکملا ماود رلهلناقم هن ازيرا وخ هبهق هه هلا قاحشو چیاق ید ندفرط ربو

 راهش و كاج رلهرهز قرهلوا هوعر ندرشح كال وه زور کک لوا لصاطا

 ورک ندماحتقاو موخ یردب هن رازسنارف هدلاح وڈ هتشيا بولوا كاك اچ

 ناهكح روک ینکیدشا ا اهد هل صر كنكلهت اشاب رازح هلتهج یرلقدمروط ۱

 ۱۳ اخر هلکئرو دارا ندر یا هعنفو (یلاءاودلا رخار |
 ران غاتب و چیلق هبمالسا رک اسع یند هنیرزوا ران الاق هدنجا هعلق بولوا نارب هاوه

 . ردراشما مادغا یورک اكر دنا موج با |

 0 فا داراهناتیح و یموحم ولتدسش هلو كرازسنارف هک لوا تنمسا لارما
 ۶ ۱) نوا قماغوقوط هننودنک,یسیدن رش بولوا دیماان ندهملق كح روكا |
 رازبلکنا هدکدتنا ققحت یرلقدلوا مزهنمو رسکنم هكرازسنارف ۰ یدنا شما هعرالآ |
 . ردراشل وا نونم هلبا بجعت لاک یو |

 بوریشاش یرادقم زوب یا رب هدنراقدقبح ند هعلق امزهنم رازسنارف هحیک لواو |
 كد هحنلوا ما یراتورا بوناق هروهشم عماح عقاو هداکع نورد ندنرلقدلاق

 ندنغی دلوا شلکی خد تیمسا لاربما بوک, رب هنفارطا قاخ هدقدلوا حابص كردم | كنج |
 رادوانرا کهداروب ًارظن هغلرادغ کیدتبا هدافای كنهنراپاوب ۰ ردراشفل وا میلست اکا
 کج هدر كنهترابانوب هساوا شم هلزاغوب یرزسنارف نالاق روصح هدنجا عماح

  یدزامهلوا ژ

۱ 

۱ 



 یک ۲۵ زب-

 چیه هیشحو ههلماعم رب یفانم هکلدی هلیوا هدندزع رلولن اع نکل یدزام هلوا
 . رام هنل وا زوج هدنفور

 ینافاتو حورح قوج كب هجارفن و ناطباضو یناعیاض یک كرازسنارف هد هبراحوب
 هد هسا نشلک لز یخ ندیاخ هوقو لزازت هنتسودرا كنهرابانوب ندنیدلوا
 هغلناشب ر هدایز كب هلی یبقعت كمالسا لها هدهار یاننا هسا تد وع هرصم هدلاحوش

 ایف ی لاج ید هد هعلق هلرل هراحم ون و هنفج هلوا راتف رک
 ۰ نایدّسا ماف هماحتفاو موج هن را زسا

 رادقمر نالوا شل ردن وک ندنداعسرد هلا كب نسح یفرصتم سودر هدا نوک لوا

 همت نررلروباط هرزوا برح نف قر هقیچ هنادیم بوشبتب یرکسع دیدج ماظن
 كردا هعفادم اب وق هحنسهدعاق للاب هللاقم ماع هدنسارجا یزابشت | عیانصو بیر و

 ۰ راد بیقل ردق هتراسب رم
 عانتما ندموجمههعاق قترآ بول یرازوک كنب رکسع هسنارف هنیرزوا كنوب هتشا

 ندقلزس وصو ندقاچآ هدرللوچ كد هیحنلک هب اروب ندرصمو ندنراقدلوا ردا
 هداکع ادعاعدنربلوا كالهو هتسخ هدهار یانئا كر کج تقشمو ی عاونا

 زسنارف كس هڪ هدنفا رطا كتر وس اکعو شل وا فل یسلخر ید ندن وعاط

 یجنر نوا كنهحا یذ ناه قرهلوا ديمون هتراپانوب ءان هنغیدلوا شلاق یرکسع

 هحاصو بوموک هرب قس هس رح تاو دا نالوا لقلا ربسعو حملا لف یم هک
 فح دصو فح هم نعز كردا کک ندنهاکشب اکع بور دلاق یتسودرا وشراق

 . ردشمتیک بوت ناح هیافیح هلی
 هنعقعت كرلزسنارف كردبا داش ین رلوق هعلق نیلح اص اشاپ رازج هرز وا كنو

 هتراباوب ندنیدلوا حورحمو هتسخ قوح كم هدنسودرا زسنارف ردشعا تعراسم

 تووق ینیحورحو هتسخ هنیراجشا و بور دای را هر ES توات نداشخا

 لها ردق نوح وا نالو رسا هدندب و و هدنزازوموا بر

 هداروا بوراو هاف اپ هقلاق هشود كردا سر هرزوا قع اللوق هدشیا و یعالسا

 رکسع ندنفرط هنغو شیرعو اشنا را هماطو سوم نوا قلا سفت زارب
 بوقآ یب ردیب هبمالسا رک اسع ندورک هدهسیا شمریو رارق هظفح هللا عح و باج

aا بوبم هروط هداف ای ندنشیدالشاب  EE E 

 هلتهج ۳۳ ورک ندسقعت هم السا رک اسع هنن هدنفیدراو ه هغ هر دا

 . رادشملبا ا و ع هاتک رخ ید نو و

 " یراقدلوا راچودو تقشمو مت یرافدلوا شمکح كرازسنارف هحننک هارو نکل



f ۲۰ F- 

 أ و مااا نارکقع ندقف رطر ىدا هد هدار زافلوا فد رعت تک الف و الا ۱

 یعوح 9 Cn ند وعاط اد ندف رط 3 هدلاح ی دل وا ردا مادعا ی رلکدلک

 هني رل هتسخ غآ وللموب هت رایان وب ندنغب دل وا صقان هسا یرل هبلق باسا بولوا هتسخ ۱

 یدو هتشا یدردا راب ففحم هلا مادعا بودو وا كر هروجما جور نوفا |
 یهمالسا یارسا كيب ردقوب هدفی امدقم هکرد کل ینکیا هدنقح كنهترالنوب
 لذ هدنغوا یدنک هرک وب یک ییدتسا مادعا نوجا قيل روي ندنس 0 هات

 تافاکمر هدفت كوص یراب م نالوا باس و هتسخ كردا ناوتو بات

 ءدعاق نوحاراب فیفحت نکیا یحروب كجا انتعا هن را هظفاحم و تاوادم هرزوا قل وا

 هلبح ور نو | یرل هراع قر هلوا الخ نوت نوت كن وص بادو یانم هتساسنا

 ۰ یدرل»ا مادعاو مست

 ۱3۳ را را هدف لا جرو ودنک نکیا هدنس هطآ هنلتناس هرات و

 ۳9 لاق لقت ورک د رارلکتا هل وا مزهم ینا ود هسنارف هدروخ وا)

 ارز مدا عالطا سک هنغج هیل وا هرزوا ريخ یس هجیت كرفس و ورندنقولوا

 روبح هنامتساو ماست هلاحم ال رد ع نابل وا نکم ییمکتو ددجت تقو اقو

 كردا تربغ هغلاق هدرصم كده رولا تیروح هسیا لاح هره ردهاتشا ی یتیدلوا |

 ۱ با لاسرا ترج كتکلع«نوجما لاغشا یرکشع نالوا هدمنفم ِ

 ۱ 28 هن رخو طض كنساروب هلا تع نع هن اح نیطسلف ضرا هدفدلاق ےشا ۱

 تک رادقم هدقدلوا ملطم یک ک کرک هنلئاوحو مناوم قحا یرلکیس وزرآ 0

 ۱ ی ۱۰ روا او کا یفیدلوا شا ووت هدناحصسا د

 اکع بولی راو هشرزوااکع ید هسا مدلوا رادربخ ندنعمح كرا کسع هدنف 1

 ۱۳۳۰ ها هل الت كج ماتر ندرت دنهم ئارد ت
 | هورک هلتوعص لاکو تغارفو د فک ند هرصاح راچان هلغل وا هدامآ ه هعفادمو

 ۰. ردر رح ود ( یدنلوا تدوع

 | قوسو هدنساشنا كناماکحتسا قرهلل او یرلسدنهم كن رفزارب عقا ول یف تقولوا هداکع

 ریمل ار نکل یدا ار هک قوح ی E EA هسعل و

 بوب هنکح یه یریبادن 1 هوا حو رشم هحور یرکاسع

 ۱ هال ر لهن ارملد یوا ام طوف یدا زاکیر هنود یسەعاف اکع

 یا باس هتسملازق كب r | رظن هلاح وش راب دا ن لر ل روکسوب هب ورک

 ۰ یدا 0006 اذف تمواقم نادلوا لثلاب قومسم كنەىمالسا تلم |



 ہلا لاح

 ا

 یندوع مسوم كجا بویم هلقاب هنشپا هدرج هلیبسح هی رح لئاوغ هکنوچو

 : ردتسا مادقا

 دم یسدنا ناود ندشدنلو روصحم هداکع اشاب رازج هدنمسوم جح کنوحو

 رصم لح قحا یدیشمردنوک هلکن | یاش لمت بودا جاج ل اریما ییدنفآ
 جسن هدنداعسرد هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب مظعم تیب ؛وسک هنسوب ندنکیدمتک

 یدبا راشلوا عرضت ربکهفقو هللا عوضخ لاک ینوک هفرع قر هلوا رتاتم اس

 فسا رارفو تمسخر مرضم باخ هتراپاوب ورشم هجو رب هسیا نوک لوا
 تقشمو تلافس عاونا بوقلاق ندنهاکشس اکع ءرکص نوکر ب قر هل وا «یهتم هرزوا

 . یدشما تدوعو تکرح یرغوط هرصم قرهمارآ تمالس یاح هل

 ارت یخد هیاشاپ رازج قروب هدندیق لاغغا یعالسا لها هلبا لاسرا

 ها یدقا بلاع ف رش کم ریما یدشعا هداعا یک یکیدلک ن زمسقم راقبح هلس

 ییوتکم ییدلوا شمزای هسنلارنج زسنارف مان كيلسو اقماق رصم قر هلوا

 هدرز یسهجرتو ینروص ردغشلوا لصاو هرصم یوک یبتتلانوا كنهح- اید

 رونلوا دارا هلشر (۵)

 یتهج رصمو هدلاک یارطضا كنسودرا هسنارف ح ورشم لاونمر هدناوا لوا

 نوجا مانا ناهذا لافغاو نکست ندید وب هداالسخاو زازتها لاحرب ید
 اس . یدشل ردشیاپ هراشاب قاقز هدرصم هللا عبط یوتکمو كف رش ۱

 شمالغاب هکلک هرئاسو هوهق هرصم ار ندارواو هشيوس رحم نورا هبلع

 ندک رک مسر ینه فلج | كر یوم و ف شف رط نا

 هق وللا یش وس هد ولک یر راک نیلکنا اقاعتم نکل یدشماوط اتسمو فاعم

 تش اخو بودیا فقو یر 5 ام نالک هش وس ند هدج هدن راک دسا
 سس سس

eا اح  

 ۱ مامها هطا رو طض كناحاو فا رطا قر هلاق رفظمو بلاغ اشاب رازح هدفرط ور

 ۱ هلامکسا فج مس بطخ هلا لاکا E روما ناه ندنکدلبا ترق هسا

 | نیملسم جاش نیغلوا شلردنوک هلبق رط ماش قرهلوا داتعم فالخ هلا لاماو

 ۱ تار ر هنفرطیه كناتتس رع هرکص ندک دا البتسا یرصم هرااو امدقم

 | هروضح یر ومأم بوی ۴ ترافتلا اعطف اشاب رازح هد هند رم ردن وکار یا

۱ 
۳ | 

 | ح روم هل را ۱۲۱۳ هدعقلاید ۱۸ و شمر ودا هلاسم و هل اسم با حق

۱ 



 یم هوهق كف رش هد هسیا راشمر ولاص هن رزوا تاز رح نالبردنوک ندنف رط |

 . ردراشا افتساو ذخا ی رلکر ک میسر اما هرزوا قمالوا اشتسم ید

 فرش نکا هدقفلوا رظن ود مدار شکرسو یصاع هاشاب رازج هدرصع لوا

 نایاش یناتمو تاب هاهجو و كنا (رظن هنتكر حو روط كنب راترضح بلاغ

 ۱۳ با سارق اره زادقمرب بلاغ تب رشو نفد فا
 رک | ندنشب دلوا فده هنضارتعا كمالسا لها هوب نالوا ندتعاجو تنس لها

 . رونلوا نظ یدزمشریک هشيا وب یدیسایب ینفج هللوا نالعا هلیوب كنبوتکم
 ربمایل اح نانللبج هدک دنا هرصاحم یناکغ هترابانوب هرزوا ینیدلوا راعشا هدالاب |
 رازح هدنقح ندنکیدم هدا دادما و هناکع هد هسلا شما اداش اهتسودنک ربشپ ۱

 بودیشیا ینتبص نسح كريشب ريما تمیسا یلاریما زیلکنا یدیشلوا لعفنم اشاپ
 تورم وقت هرزفا كنشروک هتش نو دنا هراح هایسودنک قلارارب ۱

 بونع ناع ندرمقلا رد ید ریش سما بوقبح هتورب و بودا توعد هسراوج

 ناشاب رازح ریش ریما هدن راک دنا تسحاصمو تاقالم هداروا كر هلک هنس هب رق

 ۱۳۳۱ اار تي یسمافار رطاطا روم هدنفس ودنک |
 ینسغلوا هلماعم نسح هدنقح ریشد ریما بولک هاکع ندنورب و شمرو یوف دعو

 تسمسا ندنکیدخا لوق اشاب رازج هد هسا شعا هص ونو هدافا هاشاب رازح

 اک توقف ندع هدلاح ییدلوا رفتمو لمفتم ندرازچ تون وک

 هنوک رب ندنفرط اشاب رازج هدنفح داش كردبا ةبصوت هتداعسرد یرش رما

 دوهع نالوا راداب هدنس نيود هداموب هسا روللوا مابق هتسارحا هربج ءهلماعم

 كتيمسا هسا اشاب رازج یدبشغا راعشا ید ینکج هاسهدا لالخا قیئاومو

 کاخ هنیرپ كريشب ریما یب نالغوا فسوب ریما نانلون هداکع هرکص ندنتکرح

 داع تب و ردشملا رادتا هرکسع قوس هنفررط ادیص هرزوا كما بصن لبج

 هدح راخ یرلن | ربشب ریما ندنفیدل وا یرادفرط كنب رالغوا فسو ریما یحناشم

 ۱ . ردشلوا رضاح ههعفادم هلباج هنیدزن ییج اشم راس قر هغارب

 *% تیک E عیاقو *%

 ندنکیدرب و تشهد هف رط ره یز واحهنف رط ماشلارب تن ه راپا وب ح ورشم لاوتمر

 راسو ماظع رودصو اشاب نادوقو مالسالا خشو مظعا ردص مد کم لاوش خلس

 هدن واه روضح هدلاح یراقدل وا رضاح ولداح و او تلود لاحرو مالعا یابلع

 كابک یحو ناییرد یی اکزواجت راوطا ارازسنارف هدتروهم لج نااوا اه
 ( هدبابوب )



e ۲۹ = 

 یانشآ هنب رزوا یسلرویب نامرفو ما یسملیوس هج رغوط ین ریمضلافام هدباب وب
 هعماح تاک قیام هتحلصم و قفاوم هع روعشو نک باب را نالواروماقباقح

 باج یان نظ نشسح هدنرلقح كردا یدصا هراکفا ناس هنابدا و هنالقاع هلا

 ی ورو تیارد نالوا موهومو لمتح هدنراتاذ هلا هلوقعم ربغ یارآ یرابضعب و

 نالوح هن رکف نارکی و بولو نادم ید یرلیضعب هد هرص یرلک دليا بلس

 ه رفس الوسم نازيم ضعل كرد ثح عوضوم یتماخو كل راکماحا تور و

 كرادت ندهسغ هس زخو دونح سرت ندلاخ ل هلراتروص یک /كإ زسا

 قجیلوا اد وه همیقع ریبادت ةاطر و اد تتشت هداراو راکفا هلیراعا دوقن

 ههنروا یسودنک ناه نک ناضبن هتیج قرعو ناحس ه دف كا ۰

 ندنرات رضح ناخ میلس ناطلس هرزوا كمتِک هجراکس سفناب هنیرفس رصم بوت |
 قافتالاب یضتک تاذلا كمظعا ردص هعحارلا یدل هراضح یارا هدک دا تصخ ر
 فرط نوجا یسملا ترشابم هب هب رفس روما كرادت ناه هلغلوا بس و حج را

 .یدل رو ماتخ هسا بو وقوا هحاف هرزوارارقو و یدلروس نام رف و صا ندمهاشداب

 هاب ردق هنسهساحم یلوطاناو اشاب نادومق ینوک هبنشراهج یحنشب كنهدعقلا یذ
 رضاح یە بول وا توعد هب یلاع باب یرلاغا قاحواو تنطاش نا راو تک لاحر

 | رشمش وح هضق رز و رومس بولر همظعا ردص ندهناهاش فرط هدلاح یش دلوا

 . یدنوقوا بولک ینو اه طخ لالقتسا هلا شح ترسم شخر شیانود ساررو ۱
 ۱ هل رل ناقصا ت٬عم ندنش دل وا هداد را رف یگ سع هج راکس هنس رفس رصم كمظعا ردص

 ندن رتفد باتو یراضعل ندنرلادختک قاحواو یاب یهحو یماغایرحیکب سفنلاب

 هلغفل وا بب وصت یرامتک كرالوا یعوزل ید ندصا بابو یدنفا رادرتفد زکلای

 ۱ باکر ه دلشمص یر کشت تن هنس تا رشت رک ذلا فلاس ینوک یینزکس كندا ید

 ییاسورادرتفد یدنفا دیشر ییطصم یرادرتفد ددح دارا هد وعلا دعل بولوا عقاو

 ۰ یدنل وا بصز یرادرتفد لب دخ دارا یدنفا مهارپا

 ۲ هکردناد نالوافورهم هلک د ادنبتک هسک نالا ناب یدفا دشر قطصم ا
 تباتک نف ردعملناللوق هدامهن تامدش لخ و شوا لاعردص یادتتک ار
 طو مات ردق كج هدا هدافا ا یسهاو ندفراعم بولوا ه رهب یب نداشناو

 | لقع ءزب رج و تناطفو تخم هرو ییا هالماو طخ ضوصخ ه ودنک و اشنا

 | هناشوط و یماظن هناهاشرک اسع بولوا حودم و قفوم هدراشبا ینیدنلوب هان تاک و

 ۱ یتقادص و تمدخ نالوا عفاو ه دن راص وصخ داهح تامهم رونو داربارشکت و یماظتا

 ۱ یاک اخ هلا رارصاو مادقا یوزاب روز اشاب اض هرک و یدنا لوقم هدنوناه دز

 ۱ ۰ ردشعا ی رادرتفد نواه یود را بورا وق هاوخان و هاوخ نادنتسالا ندن وه



 )و

 ۱ مهاربا ییلسو ادیتتک یدنفا نامع یئاشواح یخد ینوک یحنزوقط كنهدعقلا یذ

 یدنفاف رش نالوارب زو ددم دم بولوا ینمارتفد تقولوا و لک و ادختک یدنقا

 . یدنفا فطاع یناسو باتکلا سر یدنفا خسار هحمانزور كوس و یک و رادرتفد
 | وتکمقسا و یئاشواچهنب كيدیعس هداز اشابتع یشابش وام اهامو لا و
 ٠ خسار باتکلا سرو ىلكو یوتکم یدنفا قیفر ینیاسو یوتکم یدنفا قداص

 ۱ كم دحا ییاسو یتا منت ۳ هلسغل راد هوا شیر یدنفا روکشلا دع هداز یدنفا

 | یدقاروقط یناسو یتاکادنتک ك هللادع تفع یاش رشت ًااسو یلک و یا مشت
 | یدنفا بحاس یناسو یکلکب یدنفا یفص ندنس هتک یلاع ناویدو لکو باک

 ۱ یدما یدنقا بلاغ ییلسو یدما یدئا خیل ندنسافلخ یوتکمو لاو یکلکب

 نالوا لحنم بونلوا نبعتو بصن ینیما لزت ودرا اغا نسح ینیما خطمو یک و

 | فصاو یسحهساح یلوطانا هحمانزور لوس و کپ دمت هداز كب یضیف یتاما رتفد
 | ناطاسهاش یتاما خطمو هبیدنارکب وبا قسا ءیدمآ یسهساح یلوطاناو هب یدنا
 ۱ ىدە مه یدنفا 2 یمادختا

 ۱۳ ا یسر یفصا غوط زکر یخد ینوک هش یحنج وا نوا كنهدعقلایذ

 | قوعد هلغلروس نهصت اشاب یکب وا یسلاو كالس ید هتعلماقمماق نوباه باکر
 ۱ كنالس نالوا هدنرزوا بوللوا لاسرا یساغا مالس ندمظعا ردص فرط نوجا

 | ندا تافو هعدقا یتلایا هنسوب نالوا هدنرزوا كن او هاشاب نامع یحروک یغاحنس

 .یدلروس هبحوت ترازو بتراب هاغا دمت یناو یسادختک كناشاب ینطصم رادحلس
 هدنوکصاخ دوخای هده ردا نده لوا شل الغ یسهش كنسابقشا لغاط هدانناو و

 یسلاو یبا مور هلکلک مزال یدوجو كربزو رب هدیلاوح لوا هرزوا كنا تماقا
 | بولوا قرصتم هلاحرت یعاحنس نمرج نانلوب هدنسدهع قالا كناشاب نسح یلەنخمز

 . یک ینیدنلوا هجوت قلدبرآ هجورب هباشاب فسوب دیس نالوب هدیلاوح لوا مویلا
 ارالاس ةمزال ید قفلوا انتعا هنسهظفاحم سما كنسراف رط ماش سلب ارطو سیر
 | ناملسهداز منت نالوا عقم هراز ولا عوفرم هدنکلتنج هدراصح هرق ینبم هنغیدلوا
 هلساقا یترازو هرزوا قفلوب هدنسهظفاحم سپ رق هللا هدا رفت زویشب ید هناشاب
 فسوب هداز مظعنالوا میقم هرازولا عوفص هدریءزاو یغاجنس بحاصراصح هرق
 هرزوا كا ماق ههظفاح تمدخ بودک هسلبارط ارحم ندربمزا ًاعیرس ید اشاب
 ردص روضح یراتعلخ هللا هفلتح راو هدهدعقلا ید لالخ قرهللوا اما یترازو
 . یالردیکه س رلادختک وق هدیلاع
 ٠ اضماو ماما هدانناوب ید یسهدهاعمقافتا نالوا هرک اذم تسدرد هابتلود نینایلحیس |

 ۱ . روللوا دارا هلشر )دد زر یتروص ردشفلوا

 2 د گا

 )اس



 ا

۱ 

mR o 

 نا و %*

 ید هداس هدانا کیدتا هب رام اشا رازج هلرازسنارف هدماشلارب قیاس لاونمر

 نایناهو سفر : ھوش یدا هرزوا لادجو ترح یرکسع داده هلرلساه و

 اس هللا هیلک و ک اسع هدنسهتسرب نوا زوسکیا كس دوس یلغوا ر زعلا دع نالوا

 مادعا ینساملع زواحتم ندزوسکیاو رخت ینسهدلب اس ةونعبودک هنرزوا

 لاعاب یتسلاها هلا طخ یتافاضمو ارق هفاک كد هرو فطق عقا و هد رح لحاسو

 نانل وا هح ون یحشم قفتنم هنس ه دهع ید لوا یعوشو دورو كن ربخ کیدا

 یمه ع تھ و هسهدم تربغ كنو هلکع افداصت هنئامز یوصو هب هرصت تنش و

 تصخر هب ودنک ناذیتس ENIS هن رز وا اس لر هلک ناحیه

 ۱ هعطق شب و یرادحکنفت جولب ندن سهفط وم ه رصد هنتسعم نوجا ی وه هقش ندقدنل وا اطعا

 ۱ قفتمهلح ین و هلغفل وا لاسرا و نیعت اغادحا یزاه ندنرلاغا نورب نددادف و بوط |

  باحصتسا ین واعمموق نانل وا 4 نا رها رعد راخیش دلاخ ین و یی رتاشع

 مات كابش عقاو هدیعاشا قانوق ییا نو ندهرصل بودا هجوت یرغوط هال كردنا

 ا وا هللا رعب رعلادمت هدنرداچ e ا هر

 نوا هتک وک كنس وت كر RT ۲۱+۲ تشخ ا رب

 لوا شا تافو لاحرد ییوئو شم رتسوک جوا ندنسهقرا هک شما برض

 ردشمام هلشالکا ین دل وا یعدآ كمك قحا راشغا لتق بوت وط لاحرد ید ینرع

 تک اوز قلخ نکا هدهتنسا راقلوا نهاد هتط یلوا سدا در لاا راس

 دم هنتموکح هدنصالختسا كناس هکنوح ردراشفل و هدنداقتعا قلوا یبع

 هدکدتیا برق هرلاروا یون هدلاح یتیدلوا یعمط كن ریه ن زکر 1 لا رمز
 JAS A N , و هرم رع یناس ندتاراما ضع

 لاح هنره راشلوا تهاذ سان کا هفیدلوا شمردسا مادعا هلهج وود یییوت

 تدوع هب ورک هلا ودراو تعارف نا هب ورلبا قارزآ هن رزوا كنو هسا

 روهظ هل رکسع یاهو ولتیلک ةت كار هدکدنلک هم ورب قانوق کیا بوئلوا
 و E جواب یراصخیشتم قفتنمو یرلردارب تكسو یک ییدتسا

 یهراس تامزاولو یراب وطو ماع لّف 2 جواب رلساه و اب راک توعار

 ۰ راشمتک 4 هنعرد كردا مانتعاو دخا

 یسلاو داد هلا دورو هدادغب هدنسهنس يا نوا رو يا كم رح یلردک وب

  Eفک 1 : ۰
 ت هس رهس یاهو ناه ندنک دتا ر اب هدای ز هناشاب لک ی .ادنسک ا |



a ی از E 

e ۲۲ رز 

 قفتنمو 1 ترشابم ههسرح تاکردت تر تصخر نداشاب ناملس كردا

 . یدا شفلوا هجوت هصاللا دوخ ید یتخشم

u Nكنم رخ الا عبر یسهنس چوا نوا وبشا ه  

 نوحا تاکرادت لاکآ هدعقاوم ضبا یدسا تکرح نددادفب یوک ےک یمرکی

 تاودا نالوا دادعا ید هداروا بوراو ههرص كردا فقوت نوک روا رش

 ندفقوت نوک نوا نوا ی رادت هنیفسو هود نالوا مزال هنلقث كنهيلک راخذو

 هام مان هیمهب رد نالوا هدنسیقرش بناج كري ز ترضح ٌةبصق بوقلاق هرکص
 یند نیک كس. شب نالوا بلج هللا ترجا ندهداجو یدلیا لوز

 ۱۲۳۳۰ ۰ ها نه را نوا ناتو اح هارژا
 یرغوط ندشدلوا لو ر برق اهد قلراو ه هبعرد نالوا a و

 قانوق هدنلو اس هدهسبا قفوا هتحلصم باحا قفلوا تکرح هنرزوا هبعرد

 هسیا هدنش رط هیعرد بولوا تعاس رشیمرکپ ینیبام كانبراوقوص نالوا یلح
 9 ندنکحهلم هنلوا عطق هلا ریس هجک جوا نوک چوا بیام كنسراسوقوص

 لو هحک جوا نوک چوا هللا ودرا رغآ رب بک رم ند رتاشع فلتخو رکاسع

 ندزکد هدنلو هعرد هقش ندنغدلوا لکشم قفلوا لوز هعفدر و

 هبهعرد نداروا دد هدیونلا اس ادا ندشیدلوا لباق لش هربخذ هبا ودرا

 هناوفسو تکرح هسرزوا اس نامه یم هنکیداروک ندلاح بالا قاراو

 ندشادقل ووص هدلح ما نتضور نالوا یرب قانوق یسادرف یدنلوا تلصاوم
 هه رهج ندارواو هنتضور قرهلر دلاق وص ردق یعوزل هالارالوطو هب رف ندناوفس |

 نده رصل یدبا یحآ رک رس و یو وص هدهسا راو راس وف هداروب کیدل راو |

 رابارغ هدهسا E هرهح یخدا ر اخذ نانلوا رست هلا نافس ۳

 كدهلح مان رب بيرق هیاسط هیتفرعم كنحيش تيوک ندیدم هشانب هلحاس
 هللا لقن تورد كرنا تاوداو رتاخذ کهدرابارغو ارکتسا راهیفس كجوک"
 هدلګ مان لول نانلو هدرح لحاسو نالوا یسهفاسم كان وک نوا ه هرهح

 هربخذ كلنوک نوا كد هلول ندهرهح و یدلر و رارق هرزوا كمشت هودرا

 هدقداراو هلول و یدارلکوب ه هود كسشب نالوا ارکتسا ندرتاشع نانو رار

 هلنا لیمحت هرلهود هربخذ قلنا رو تماقا نوک نوا هداروا کلک ید رلهتفم
 قرهلوا هفاسمعطق هدرلیداوو هد رالوچ نوک نوا مات بونلوا تک رح ید نداروا
 ندقدنلوا تحارتسا هداروا یخد نوک نوا هللا تاصاوم هلح مان عاطن ندنسارف ولت
 . یدلراو هنسلاوح اس هابا تکرح ید نداروا هرکص

 ( هچدقآ )



 گم ۳۳ ی ۱

 راشتا تعواطم مع هن رزوا یرافلوا توعد داها یفلاها نا
 ۱ بولوا هعلق یا فو رعم هلکم د فوفه یرکیدو زربم یر 9 هدسلا

 | ناصیفع نا مهاربا جاحو دجام نب ناملس رومام ندنفرط زی زعلادبع هدرانوب
 ۱ یفشسا را هتک ییاو اشا ىلع ندن راودل وا شملا نصحت هاب رکسع یاهو رادقم ۲۳م

 | دتع هب راح TE TE كق ه ودرا ندهعلقو بوط ههعلق ندودرا

 ریذپ للخ ندنب رض پوط ینم هنفیدلوا مکحتسم كب یراراوید كنهعاق یدلوا

 یشانندنسهعفادم هلا كنت راس اهو هدهس دنل وا شورو هل اهدا هعفددنح و یدل وا

 یدو هد هسدس وا مادقا هش روح 2 یا y9 ی دم هک هنس و را

 ملات همطق را ی هدا هیخذ نالوا راها کل هر

 هملتآ هلبا هلاوح هب هعاقو بلج هیودرا هدف رظ نوک نوا هلا فلک رازه بوط

 شلوا اعور یدسا کف كرەرو هو ناشر هب هعاق هدنسهعفد يه نونالشاب

 ید یرلهنخر نالوا ادس ندن رلهلک كناو ندنکیدلهراب یخد بوط لوا نکا

 كس ش هدودراو یدلوا عطقنم دما ندن ر کدلبا دس هلا ریمعت لاحرد راساهو

 رله ودندش دلوا فلع و توا هدلاحینب دلوا هود لت رجا كس ش و یسهود یربم

 نالوب ریارو شللق ردق هود كيب قحا ندهود كيب نواوب بوبالشاب هغلربق
 یش هربخذ هبودرا ندلحاس یدبا شلوا فلت یراهود ولتیلک ید كرتاشع

 . یدبا جاتح هبهود ولتیلک هسا |
 طقف یدنلوا تدوع ناه ندنکیدلروک یناکما كتماقا هداسط قترا هبلع ءاس

 هنمشد یاواو تاودا نالوا ندناندعم ندننیدملو هودییاک هناق كلاقثاو لاحا

 هرلهداب ید رایوطو یدلدبا قارحا هراس ءاشاو نفد هنمز رز نوا قمالاق

 ترد نوا كرهلکح هقاضمو ترورض لاکو یدلرب و رارق هرزوا كلريدکح
 طقف یدلوا رسم تلصاوم هلحم مان كاسش نالوا یتقم كنن و هدفرظ نوک

 هدهار یاننا تاناوح نالو هدلا هلغلو لو یتوا ر ر E هددوع کو

 ESET ۰ لزتمو یر رک ا کید قرهتلوا یغر لو لو

 مقاو هدر لحاس كنسک هربخذ هعطق جاقرب هدهسیدبا شلوا ماسه هرخذو
 دوجوم هایلاسرا هودو ولتآ هننرزوا یسغلوا راختسا یلوصو هنسهزبزج رتامع

 مق هرکسع بودبا روهظ هرخذ تاب ر ر یدنلوا لش ه ودرا هرخذ نالوا

 كلام هناماسو تورث هسمک ندا تباصا هرآ نامطب رب هنسهصح هدقدنلوا

 دا يک سلوا |

 ( تدوج مرا ) ¥ ۳ وب ( عباس دلج)



 . زو 2 + "یک 4468
۱ E Aa 

 ھی ۳ تی

 ۱ یرلودل وا هرز وا تک يص 1۳ راهو 15 هرز وا لاو ا هتشلا ۱

 ۱ نادکل سه حد کک كناشا ىلع هدننوعنداس كن ودرا : : هک هاب وش .یدنلاربج

 | نا ود ردنصرفتفو ماغ یدلبا تدوعو را رف هلا هابلق همذرش رب یسیدنک ی دلغاط

 یدوعس یلغوا هلا هبلک رک اسع یخدواهلغفل وا راطخا هزب زعلادبع ندنف رط ناصیفع

 ۱ یندلو و قمتعاط بوروا یر E قرفتمو نوعرو یداص یدنا شمردنوک |

 مات كناشاب لع هسیا قمشلو هللا راساهو یدنا كما مانتغا ییاشا رتاسو ناوبح |

 یا یا هک نیس ا ع هدوخومرک انبعاریز:۰ یدنا تصرف یندارآ

 ۱ ا ع ناھ کک EE ک یکیدتشیاین کب رک كد وعس هلع ءانب

 كح روک ینغیدل وا لار ی ؟ وشو توطس كن ودرا دوعس ید رو هس رارزوا

 ٠ زرسهراچ ندش دل والباق یدتدوع هحنسودنک هدهسیا شل وامدان کی

 | ىلع بولوا روبح هتک رح یظفحت هلا لاعا سیرتم هنفارطاو لوزت هلحم مان تانحم |

 | كدهماشخا نوک لوا یدریدتبا مایخ بصن هد مان جانو هدنسوشراق یخد اشاپ
 ندنراصخ شتم كراماهو لرد هدراطم هدهزرام نادم یرابجهخ رج كنف رط

 یدلوا فلت صاثلا دلاخ یردار كدوح یش قفتنم ید ندفرط ورو یحاقرب

 كرد ید ی راقح هلوا زحاع ندهعفادم تام بوسهقح هنکنح نادم راساهو

 كزس) هدنار رح نالیردنوک هباشاب یلعندنف رط دوعس هلا هلاصم یاعدتسا كردنا

 hy eT هلدمهلس یتىسكزكد ورو هباسع |

 لخاد هدنمکح كمور بولوا هب رقر اسل كدا ناملسم هللا جیلق زب را

 ۱ ا رلوا لصاح یش لباقم 0 بن ندنآ ردفازوا ندرس رک
 هف راصم کیدا هد رةس و گلاب ی هزس نوال وط یسها كننامحلم و

 زواحت یخدوا یدما ی و زکلاپ هلداح ءیداب هدزمن مزب هلکرسو زالوا لداعم
 هدمهو غ هدوب ردهلاصم زلومام یدمش یدک تولوا یتسازجو یدتا
 هکان رطخ لاخر راساهو لصالایدشلزاپ ود ( ماکحالادیسحلصلاو رد ولربخ هزب
 كناشاپ ىلع یدا راشمشود هنلما ناس رک صیلخت هلا هطاصم قرهلوا راچ ود
 عقوم كراباهو نک ك یدا رکشهاوخ و صب رح کت هر یرکسع

 نداس هکولاح بولک مزال یلامعتسا بوط ندنشیدلوا دعاسم هظفح یرلسیرتمو
 . یدشفل وانفد هر یناودا بوط هلتهج ینیدلوا هبلقن باسا هدقد وا ی

 یدشلک مزال یراقضت و رصح قرهللوا هطاحا ییارطا كراماهو ًارظن هلاحوش
  یراسرتم كراباهو یخد هاروا تولوا وص كج هلبجمارب هسیا هدلاوح لوا
 | برطضمندقلزسوص رکسع هلتهج ینیدلوا یحاكب رلوص رکیدو کیدا یداصت

 6 ندنراقدلوا )



۰ e ۳۵ زوج 

 ید ندف رطور هلع ءانب ید نعمالاق ید فلعو هربخذ هقشل ندنرافدلوا

 نالوا كراساهو هدنسهعقو یو : هلکلک مزال قفلوا تقفاوم هب هل اسم

 حلص دقع هابراطرش یماملوا ضرعت هیس یاتاو جاخو قملوا در راب وط

 ترورضو هقاحم قوح ك هحهریخذو تبوعص ولرد اشاب ىلع بونلوا هلاسمو

 .ردشملا تعنعو تدوع هدادغب ندارواو ههرصب كرکح

 ۱ ٭ هع ونتم عیاقو *

 اشاب بفسو :اتض نالوا مرک | رادرمو مظعا ردص هرکص.نداحا دنع تن ر#

 بولیق رارق هدنغامقمُماق نواه باکر اشاب رکب واو راذک هدژادکسا ندلومناتسا

 هرصم بناح مرک | رادرس هلا نواه یودرا قرهللوا ه رفس مزاول لاک | هدعب

 . ردشملا تع نع

 هرصم بناح هلالاح ناشیرب قرهلوا مزهنم هداکع یخد رازسنارف هدناوالوا هتشيا

 نابج هدوم یا هو نىق رط امان زازج اهاعتم 5 یداراو وند و

 ۱ (۱۲۱۵ هنس عیاقو )

 | ثیشل هلهح ون هلاک | كسروما 22 ج اقاعتمو ز مش یهعقاو تب رفظم اشاب رازح

 ۱ هب داعس رد ندنغ دل وا E ی رادقوح شا نوحجا رک دن نکا

 تماعزر ولت و كناح نوتل هعطقربو روک رومسالعا رب هنسودنک :لوص وا

 راتعلخ و رلهیطع ید هراراتات قاع ندا دورو هحدقاو مهسر ندنماهسا سیرقو
 . ردشلروس ناسحا

 رد له ا رشا ییهعقاو ت رفظم كل رهلک

 یی رفآ و نیس قرهلوا 9 هداعلاقوف و لوشم هدایز یتمدح و كناشاب رازحو

 ابا رسورومس بوت رپ ولباق هرسا سو یلاع صا هعطقرب نن هللا نواه طخ یواح

 ۱ زوحوانانلوالاسرا امدقم نوجمایر ک حسب روما هراداو ثلح نولل رپ اد

 | هب یدنفا هدانغابد یسضاف ودراو هق ا هسک زویش یجد هعفدو هقش ندهسک

 | سودرو هیدنفادمڅ یرادرفد ودراو كروک مق بوت درب ولکی روقو یبهناب کم

 زیلکناو كلروک قاق ولکی روبق بو ررب هللا كنلچ نوتلا ررب هکب نسح یفرصتم
 ردشلردن ول هو وار اهنا رک هلنا رومس بولر هتمسآ لا ربا یعوشاب یسام ود

 | یدیسلو رفظ هباکع هترابانوب سکعلاب هدبویلوا یت رفظموب كناشاپ رازج رک

 e قوج كب یس ر ودر زا مر کو ررک هللا هيم ا ءیضارا نوت ۱

 هم ح یعح ر توام اما ید ر ردنا تک توم هشت نوت نوت تحلصم و ۱



N 

I F- 
 نامز هدف رط وب جد دز ناار هقتشا ندقدل وا شلدا صالحت سا یهح ماش

 یدلو ترهشو تص هدایز كب اشا رازج هلتهح و و یدلوا شمالشاب یراددا

 یند لامو ما نالوا رادفر ط کا هللا هرتلکنا ندنرلتس ولغمو كرازسنارفو |

 رد رال وا نوع هلسهدایز

 تققح هرزوا كا عفد تا یحمدا لصاح هدرصم كس ولغمو هن رابات وب

 یسهنس چ وا نوا زوییکیا هد داوو بوئوط ینو كما رتس ندرصم «یلاها یلاح |

 | ینیدلوا شمردنوک ًاباطخ هرصم ناویدو ًاخروم هلی رات یرب نوا كنسهح اید |
 3 ند وتکم ےرات کم ردبارابخا هلهحوو هزس یک دوع هرصمندماشلارب ) هدنتار رح ۱

  ارسا نانلآ نداکع هدنفرظ نوک ش نوا ةعراسم هلا ماف هرکص نوک چوا |

 | بولوا بارخ هدلب هلا هربخو مدهنم یراوند اکع مربراو هزکفرط هلبا راقاربو
 | حد اشا رازج یدلوا مزهنم یناکس هله یدلاق شاط هرزوا شاط هدننورد ۱

 EA یسهراپ یدلوفقوص هجر ر اد بولواح و رج

 وا لدراهتفس هعطق زونوا نوحشم هلاک اسع بولک نوح دادما هرازج |

 ردرادتفرف ی در اتم و كدتا دخا ییدردو قرغ هللا بوط

 2 اهم یوزرا ندنشدلوا ةايشاهاقالم هرلزس یدلوامودعمو فلتیخد رایقا

 نوا زویکیآ وشا بوتکموب بولوا ررح ويد ( مهدزوا كما تدوع هرصم ها

 بهت ر نوک هبنشح یسادرف هلغلوا لصاو هرصم هدنسهرغ یعرح یبهنس ترد

 .ردشفل وا تئارق هراضح قرهلل وا ناوید

 هرکص ندکدتا اع یفصن نامه كنبرکتع كلدهحنلک بودیک هیاکع هسا هتراپان وب
 O سم متتورد روت رک را او خو
 هرک وب یغدل وا ولت وعص هج رد هن كنمشالوط هدرالوح هللا ودرا مصتم دشا

 ندقلزسوصو ندقلحا هدرللو هعفدوب كرازسنارف یدالک | العا كا هت رابات وب

 | اکع نالوا دتم نوک ترد شقلاو ررلکد ناس و حرش لباق تقشمو نحم یرلکدکح
 هرلالب ولرد هدنراتدوعو راتفرک هعاتم عاونا یر ؟اسع زسنارف هدننسه رصاح
 فعض هتیراندب بورارص یزکب یمکو حورحو هتسخ یک قرلوا راچود
 و بوط هنادو فلت ندقلهتسخ بولوا حوری مسج نام هلکلک لا زهو

 هت راپان وب ینوک ی وا كمر عو . یدنا راشلک هلاحرب تاج بتن هطع :رابلوا کد

 ا راغ هدنرازو كسرک اسع هدقدلوا لخاد هرصم هلا اتمه ی هدیدو الاو یالآ
 . یدا راکشآ و نایان یک نوک راربغاو ردک رانآ هدن رلاح هیصا و نام وا
 هدهکبزوا یک شا تدوع ارفظم ایوک بویمرتسوک روتف را الصا هتراپانوب اذهعم

Ca 



 یارعش ضمب هکویلاح . ردشلوا لوغشم هلسبترت رلولاب هدک دنا لوزن هنیارس عقاو
sar eویو  
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4 ۷۲۷ F- 

 هدناتسا رع راعشتفاطل راعشا نالوا مظن راد هنس رفظم كرازج ندنف رط ںرع

 ندنفرط رصم ناوید هدعب ۰ یدا دقوا راک د هدمانا هشسلا قزفاوا ناو

 راد هتنالصقت كس رفس اکع اباطخ هنسنلاها هبرصم دالب هلا هرزوا قلوا

 یجنزوقط نوا كمرح هللا لیث و عبط همانناس ینیدلوا شمردلآ هملق كنهتراباوب

 . ردشل ردشبای هنیراشاب قاقز ینوک

 (ناطیشلا تاوطخ اوعبتتالو ) هدنب رک نأرق قح بانج هکردوب یمادوم ةصالخ
 ( نوحلصب الو ضرالاف نود نذلا نیفرسلاما اومطتالو ) هدنلگرب هنيو
 ریدت هدنروما مدقم ندزلوا راچود هنلافرب نالوا لقاع ندنغیدلوا شمروم

 قالوق هنمالک ارتحال کر رر و رخ هرس نیلم تاک یا رد
 ه واسنارفلا شو ارم زکسرولوا مدان هرکص هزککیداشیا ارز زسهمعآ
 ٠ لخاد هرصم ندرصنلابابو لزا هلی رکسع ههبلداع هترابانوب هیمالسالا ةلملا مح

 ٠ لها بولوا رارب هلسودنک راجت نایعاو مالقا بابراو ولقاحواو املع عیج یدلوا
 كن رات رضح هن رایان ود یرلکدروک یلوا هدن رافدل وا مزاع هب ریس ید رصم

 غاطرب هلا ناب رع لفاسا ران دیا رش اد6 راسخا هدنفح كنآ ( مالسالل هردص
 تادراوو یرمدن كمالسا لهاو ی اله كنههعر یرادام ندنو ردرا: رارف

 نقاط راملط تدش هکو لاح رازمتسا یار كهللاداسع 1 كن همناوید

 رخ هزبو ( ددشل كبو شطب نا ) ردشملبا هلازا یتلود كرا قح بانج یا |

 هقرش هلبا عج هنسشاب ینایغط لها ماطر و ینابرع یایقشا كب ینلا هکردشلریو
 رادتا هفجارا رش ود ردرضاح یسودرا هبلع تلودو راسجا هداسفا ییسلاها

 كنآ ردقو للصا رخو ررلکد رضاح یسودرا هلع تلود کولا ن
 یخد كب میهاربا يک هتن ردکمروشود هکلهم هنا طلت تلخ سا ندنوب

 راچود هشاصم یقاخ كردبا رش رلنامرف هتخاس هلا كولس هیداووب نکیآ هدهزغ

 ب را رق ابقشا اریز رایدتا درط یراب رارف ندنراتکلم یسلاها دیعص یدا شما

 لزوک اهد ندب رحم لها هورو لقع دعص لها ها تهجوب رولیتوط رارب
 بقلت ود رازج كناشاب دحا رازج هکز رر و ربخ هزس هنيو رایدلوا شعاروط

 ردنوجما ییدعا قرف یفارشاو رابخاو ینیدلوا كمهنم هدایز هسوفن لتق یسفلوا
 یدام بور دکر, قلخ قاط رب هنشاب ندرابرارف و ندریاشع لفاساو نابرع رارشا

 ضع كه هلا ذخا ینلاوما كقلخ یخد احا كرانآ یدما التسا یرصم
ese ER ERD 
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 ( راتحو ءاشیام لعف هلاو ) یدلوا دعاسم کا یهلا ردم نکل یدا ینم هنضرغ
 هنیرزوا یسمردنوک رکسع هشیرع هرزوا كمنأ زواحت هرلور كناگاب رازجو

 ندک دتبا طبض یش رک كردا هبلغ هنرکسع كرازح و هجوت یخد هنرابان ون کر

 صا ینسهماقا كنهبمالسا رتاعش كرەر و ناماو یار هنسلاها بوراو ههنغ هرکص

 دوحوم هداروا بوراو هب هلمر هدعل یدالبا ا هفارشاو راجو اماع و هبش و ۱

 یا ینیدلوا شملنا هست نوجا كلکء رصم ةارازح هلا ریعشو زراو داسک, نالوا

 بودا ه رص اح نوک چواو هح وب هب هقاپ 0 یدتا دخا یرلب رف هدار ندکس

 هرانآ هرکص ندک دتا بارخ ینسهملق ندنراقدلوا لخاد هتعاطا تحت یسلاها

 هلا 9 ا لىج ندهفای و ىدا لتف ىش ەدار ندکس ترد بودا ع

 ینسهعاق KE بوراو کم ندک دتا م زهنم ہدلع مان ما ید یرکابسع ی هداردا

 ردو ههآ ترد هک یر یدّتسا تد وع ه رصم یشانندسس يا E یدسا مده

 | ردسد و ساب رارحا هسا | دعو یدا شعا دع و هز هرزوا تلک

 عاسا ی راکدتلا یبس هنظاقا هتف هدفرط وب كنقاط یرارفو نابرع ید بس |

 یدلوا لئاز اقشاو رارشاو نکاس هتف یک ییدلک عقاولافو ردوا نیما

 ولربخ هدنقح رصم یی اها اکاد و لقع ردس ع ا ىى ه ر صم ك

 همالاسا سد هدیدور و ه رصم و ردکعا ثادحا راتعنص و قعای راش

 ربظن ین هدرصم و ینکیدلیا توالت یم رک نارق نو هو تم ره ها تقق هه تح

 . یدریدلس هزب یغیدلوا هد قملوالخاد همالسا ندهد ودا انب فی رشعماحرت
 ییدتا لصاح هددهبمومع راکفا كن ولغم اکع یسلصا ضرع ندنالعاوب كنهتراباوب |

 یرفس اکعوب هکونلاح بولوا هلاتساو باج یتولق كمالسا لهاو هلازا یتاربث ات
 یتلغوا كنسدا الم درو هترابا وب ندنشیدلوا شیلا رارف یسالم رصم هدنساننا

 هنسودنک یساماع رصم یتح پولوا ریسک مالسا لها هدکدتنا قیضت و سح |
 نتسود هبولنامع هدر و راو یتحاق ه كنلغوا هسا یدتنک یرد هلتعجایم ۱

EEهلو هدنقح كن[ ردسلح ر هدازاصا هیات رک هدو هتشبا  

 توعد نط ءوس هدهماع راظناو ردا تیکت TET یعوقو تراشح

 بویمهنامط هنتعافش كناملع هترایانوب هننرزوا یراما احر یتقالطاو وفع وید رايا

 شملبا صا یتسمتیک بوقبچ ندرصم هدهسیا شتا هیلخت نلبس كهيلایموم
 نکیا رولبتوط هدنماقم یاو لک و هدنر, یدنک یغوا كنبدقا الم ردق هتقوویو

 | شرع دحا خیش ندنفرط هترابانوب هلکلک مزال یصن كنس هقشیرب هنیرزوا كنوب

 ا . ردشلدیا بصل یسضاق رصم

 دل رب زا



 جن ۳۵ حس

 وک ردد زا ندنلاطظم دز راوی رلملط و دیتا لدنس ه رادا تم هل وک ,ییهوکح ۱

 ۰ یدشنل وا نالعاو ناس

 هترانوب نکیا شلوا فرطرب زونه هاو شادغاط یراتمج هقول هونا
 هان اتار رحم نده ردنکسا هدلاح ی دل وا ا ماشخا یر یک انوا كل رقص ۱

 بو ا ر حمص ندر هلا شال هدایز قحبل وا عاطم هنس راقدل وا شما تم نع هنس رروا

 ران و هار هللا صاوا رشت هن رالارټجو شعا صا ود کک "ا ناھ

 كنو اه 5 هدنلوص و هب هاه ر یدا شن تلا ناحصتسا یہ ۹ص اخ

 غ هناعا كرازلکنا بوقبج هب هرق الماک هبمالسا رک اسع هلا طض یروخ وا

 ماف هنهبلع هس ا رف یییاها هللا رش رل دلر وش هف رط یهو اشنا راسا رم مسج

 قره وا نوع مااا لها هلح هاب د ور و بکر و ا ارعاو قل وشل هتک اره ۱

 هدقدلآ یراربخ یرلقدلوا شمیک ككروک نداشاب ینطصم بولک یخیاشم یلاوح لوا

 ش نوا كل رفص ندار وا ناه ها فوځ ندنمافكنسلاها هب مهم دالا نوت هت رایان ون

 ۰ قدیر و توتکم رپ e ہ رمصم ناو د قرهلوا خرۇم هل رات

 ن ناود لها یا ) هللا لوسر رج هلل ۷۱ هلا ۷ ( کو ىسادۇم هاا

۱ 
۱ 

 خمس ه دلاح ی دل وا )ست هسدقم قوّقح كنم رادکح هسا یصن یضاق هر هدب 3 ۱

 ۱ ورم دل هلکم رمعحه هب رابات وډ موو یدا لکدلباق یلحنام رف ندنداعس ردنوجما شنا ع ۱

 | هدهسیا شاک دبا هدافا ینغیدلوا قفتم هلبا هیلع تاود نوجما لافغا یعالسا لها
 | كح هلزک كشا قترا قرلوا عاطم سک یه هنفیدلوا عقاو فالخ كنس هدافاوب

 قمقح هب هب ردنکسا اشا ییعصم هسوک هل نواه یایودو یدا شمالاق یر |

 | شتا برق ینامز هبراح عوقو هدننب رازسنارف هلبا راولنامع ندنیدلوا هرزوا

 |[ ناوید ندنفرط هنرابانوب ,راد هه یا کو اوا و
 كن ولن امع و ىدملاق یمکح هد رم E تلود هدناغاس نائل وا ا رحا ۵ رمع» ۱

 ۱ هر راغم كردا روهط یرغمر هدنراوج روهمد هدننهح هب زج هدم رګ لالخ هس و |

 ۱ E رادقمر هنرلرز وا هلغع الب وط قلح قوحرب هنشاب ندننابیع هراوهو ۱
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۳۷۹ aهنهاکشبب هب ردنخسا هرک دنا رظن هار رح تولک ناحهر  EC۱ ولامع هیطو  

 | روخ وا بولم هش هاف هاردنکسا ناوک رک توطو بوک یک

 ۱ درک ات هلا صا یسملا تر ورلا ۳ ندطاسد حد نزار هلف و ی رلمشد

 ۲ یتاتم كنهملف نوک یک هعط ناکس رک و رقص ههاکتش هردنکسا کن وتاوا
 رادتبا کبک ود کش زتو عور وز سل نوا هد

 ۱ ندرلیگ هک اب مدیبا كر هک رزوا یرالاح نوا موج ید هس رلر ز وا ۰ راشلا ۱



 هک ۰ زوم

 تعاضطا هلا موم هنیرزوا یراتیمج هدرانوسشلرب یک کرک بوقج هل یمام
 مدیا مان بسک هلبا لاسرا هرصم قرهلوا دنب ربحتز یرانلوا عیطمو مادعا یرالنایمتا
 رد دابع رارضاو دالب بهن هلع ینابرعو یرانمهلوک ضررغ ندنشیلک كنامنت ودوب
 9 کم لصا هدندنع ندحوم هک رد را و قوحر هداعود وو

 لهارلت وب رد رهاب صا یرات وادع هدیحوت لها كراناو رهاط یراقدلوا موقرب

 داقتعا هلا چ وا هلببسح یرلتلالضو رفک و رازعا مارتحا هنآرق بوروک هبرک یعالسا
 توق هرلنا هثلثلوب اسرق نکل ءاکرمشلا نع ةلایاعت رار د ردهثلث ثلاث هللا بودا |

 E TP O BORO ههلآ ونک یا
 هکزر ر ورخ هزس ناملسم رشاعم یا ردهللانالوا دمصدحاو قحا نرو ترصن ۱

 ۱۳ اما هلرلخ را نالوا ال ءرفک را وا ىجاضم هر
 رارولوالح هنفصو ( مهیلع بوضغم )نوجا یراکدتا تفلاخهتتسو كمالسلاهیلع |
 یرانمشد كهالا هک هنلاح كرلهسک لوا ءاو زملا ترصن همالسا یرانمشد كمالسا |

 ۳ و اا دادمتسا ندرافک هک اشاحت راردبا بلط ترمن هس هظتناو |
 لات نالوا دمص درف نوکه هدبونب هبیک ر, نالوا هدننآ یارب بیلص لصن ۱

 كملسم لوا هدلاحوش رلبا عاتسا یتاراقح و تافارخ كرافک هدنقح كنم راترضح

 هت زج تدمر هنرایانوب ود ( ردقوب ههش هدنفی دلوا حقا و عنشا ندیلصا رفاک هدتالض

 . ردشمللا تعراسم هربخأت یتناحیهو تکرح كنلاها راکفا نوسلوا نوجا |
 یهیمالسا رک اسع بوراو هروخوبا یک ینیدلوا عمتح یرک اسع هدهیناجر هدعب

 كما عفد یرلنوب هکوبلاحو رطخت یغیدلوا لکشم قمردلاق ندتسهقرا وم

 هراچرب اکو نوسلوا هسیا رولوا لصن یه ندنغیدلوا هینابح ءهاتسمرپ هحنسودنک
 هراچ یربغ ندماحتقاو مور هدنلوب كاسادف کوب و یفیدلوا ندلاح هضب رف قلوب

 لارج هک هل وش بوراشح ندنزوک ییراوس هدضا لوا هلبا رک دن یتخیدلوا
 ۱ اه بوقا هالاق هتشودو ڭغا موج هسرزوا راسبرتم هاب یراوس اروم
 . یدیشعا برت هرزوا كمتک
 قرهلوا تادر رداهب روسح احن ندنناطیاض یراوس ین رب هداند اروم لارنح

 هسنارف هلکلدا شتآ ولتدش یخد ندراسبرتم هدکدتنا موج هناراک ادف هلهجولوا
 یکاسع ی هدنرارزوا بولبروا یژثک | كناناوبح و بولیرق هدایز كب یسیراوس
 هنس ران الاق غاص هدلاح یراقدلوا هدکمشود هر قرهلواحور ییمِک و حورج یمیک
 بودنارظن رصح هنس هعفادم كنمراوس هبمالسا رک اسعندنراقدلوا هدکمتیک ورايا
 "ةت كر هر دتا موم هلا تعرس ندلوصو غاص ینس هداس هدانناوب هسیا هنراپاتوب |

 ( ازسنارف و



= 4۱ - 

 قرهل وا مزهنم بوریشاش هیمالسا رک اع قحلوا لخاد هنجما راسرتم رازسنارف

 یمک یسقابو شعاسق هنس هلق روخ وا رار, هایلغوا كناشاپ ییطصم یرادقمرب
 . ردشلوآ رسا رار هلبااشاب ینطصم یمیک و حورحو دیهش

 ندنج هت رایان و هدک داروتک هنر وضح كنهتران وب هدلاح ینیدلوا حو رج اشاپ ینطصم

 هدعب ۰ ردشملا مارک | هلا سالحا هدنلا بوراص یس هراپو نوراقح یشدنم

 یار راک هدنجا هر ص ندک دک ود هلا هرب و بوط E ترد ینس هعلف روخ وا

 هنس رداچ كن ردب بولر وط یخ د یلغوا كناشابنطصم هاب راما ماست یەعلق هلا ناماو

 SEE هلا عضو ا وک هن رایان وب هرز وا كنو ودل

 هل روصو | رظن هسر رحم كنالوقمن عم ردشموقلا هد راسا تحت یرلللوا لعاص

 ا علا کس چ وا یددع كنهعمالاسا ی اس نالوا تراسا اجود

 کهدرصم لاحرد ندقرط هنراپاو بولوا عقاو هدندرد یعرکی كرفص هعقووب

 . ردشلدا ناف آ روش نوک چوا هد رصم هلغغل وا رشا هنماقمع اق

 بولوا فلت وکر ت لارنج رار هللا هوسنارف رد اسع ییخرب هده راح وب طقف

 دوج ولا ردان ارومو شتلهراپ هلیتاصا نوشروقرب هنس کج ید كناروم لارنج

 . یدیا شفلردک هدایز كب هنراپانوب ندنشیدلوا ولرطخ هسبا یسهرای بولوا لارنجرب

 رادنقا لاحرب كجهاس هروط هدرصم اهد كتدمرب هتراپ انوب هلا هیلغوب هیفام عم

 . ردشلوا یرفظم يهرکص لا هدنساکلا رصم هعقوو و شا لصاح

 تربع هراس بولک هرصم هللا باحصتسا یارسا هتراپانوب هدلوالا سر لئاوا

 ا هقاح یز | :مدنناده هکب زوا هرزوا قلوا تب رفظم هاش هو

 . ردشمزدنوک هرج امرکم یاشاپ ینطصمو شمریدتبا

 هل و ك شاد د نالوا شک نوا ملل ندیزاسا ی راودتک ےک
 راث | قرهلوا نوزحو لولم هدایز كب هدنراکدروک ین راقدلوا تراسا دنب راتفرک
 هنناوید كنه راپانوب نوجا مودق كم ربت یتح یدا ناام هدنرلزوب ردک و نزح

 ORE و ید ندا هست  رویامو ناغاق اشم و املع نالک

 هکمرویدنا بحعت فارشاو اماع یا) ًاباطخ هبهلج هتراپانوب هلغفل وار اعشتساوساسحا

 زکسرویمایب یعردق منب الاح مروبروک نوزحو مومغم یزس یشان ند رفظم من
 تب هنیماسمو تمرح همالسلاهیلع دمو یمغیدلوا دحوم لسم 0 تارک هزس ق

 مرلزوس وب من هکزکسرویناص زس زکسرویما قیدصت الاح زس مدایوس یمکیدتیا
 زکیدروک هلزک زوک یم رادتقاو شطب توق من هکونلاح ردنوجا میدقروف ندرب

 نكر دوب مزوسهزسهنیزکیدتا قیقحن یم رفظمو تاحوتفو زک دتشیا هلزکغالوقو
 IEEE ست ست و

 سس صحت
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 زکسکح هدشناو كحهروک ید یماحوتف و تبرفظم قح هلوا هرکص 9 3
E ۰هزککیدتباو لیلذرازسو زکیدردبا تدابع اکب زکیدیلواشمایب یعیردق منی زسر کک 2 ۰ ۰  

 | ضغب هیاراصت نب ردکجهلک تقو زکفج هلوا نایرکو رستم هنمران و نامشپ |

 مدلیا رسک یی راجاح و لتق یتراساپاپو مده ی رااسلکو كرت یتنبد كرلنآ بودا |

 نوزح هلمردکو نزحو نون هلمتینونم م رانا هکمروبهروک رتارب هلکنوب |
 زس سلوا دتر زکسرویتسا یمغیدلوا یعدنع هلبا تدوع هتینارصن هتب رارویلوا

 یا كهللاو زکیدما كرت یرللاحو قترا هسیا هل وا زکسنمهروک هدنافرب ندنوب
 كب هزس نب هکوبلاح زکسهلوب حالفو حالص هکزکلوا نتمطمو رفو زکییلا لوق

 رکاو زکسرولو حالف زکسردیا تکرح هایساضتقم مدیا شما راتحبصن قوج
 وا اح ارام هسرزوآ ییمعد ( زکسرولوا مدان زکسردک هنفالخ

 هسا كرت یتنارصن هنرابانوب هک نوج ردشمافلوا یدصت هباوج ندقرط هنسک
 قفورب یلاقو لاحیه هک اذه عم یدرویتسیا كعد نوسرپویلبنانیا هنغیدلوا ناملسم
 | چیه قتوبنو رویدا اعا ینکلزمند ( ام رافغتس-ا سوقا دنزیم ناصع كناب )

 دار یسارصن لردىا ریسقت هدنل و كلدحلم عور یحهسهدا لوق كناملسمر

 ندنف دل وا نا نالعا یک لوک قازوا هلحم دص یحد ندمالاسا ند لسم ا

 ۱ هس ەس ص تهولا یک نوعرف تونم هدنا طض یاقم اع هد هر واح نادم هفشا ۱

 . یدا لکشم

 * میاقو ضع راد هیات وروا لود #٭

 هح هقشل ییئاسء ام E نو تولوا اصما هماندهع ر 7 _ هدوسم روفوماق اک هفاشا طباور ۱

 . یدا ش هل وا دقع هلاکم س اعر هد رهش داتسار هرزوآ قفلوا ات ۱

 ج A نت ها ۱
 ها رف هلا طض ینس هعطق نوزب ص عفاو هده رګ وسا ل رەلھح ند ەل

 دیاح] هایرتس وا حد لود هس ورو یدشعا ر روح ۵ نجس نالعا ی روه

 كتل ودییاوب اوف 4 مردن و وب لاتح مات فوراوس ر ههشم هل ر عكس نکا ح

 رو کمکح لا ندایلاتسا یر وا نکی 5 هدنف رط یا ج وا تونم هانط هنت وف |

 ( ردراشلوا )

 | كلر و تاوجر ما و ۷ کا ندنق رط راضح هلع ءاتس ۰ یدا رومشهح ردو

 ۱ ی هدن رل هنام یر وه هسا رف هلت ود اب رتس وا هرزوا یی دل وا راعشا هدسداس دلح ۱

 | کیدا فاقو E ینماقسا ا 1 نده را اتو هسيا لود انرتسوا |

 | داتسار تاهن بولوا هدقعال رضاح ورندنقو لوا هرزوا كمروتک هتنرب یذوفن |



 e ۳ ی

 بوس هد ه رم وسا یارنح مان انسام روهشم كن هسنارف طمو رد رلشل وا ۱

 . یدا هدقمروط

 هدایز كن هنسلاها هبنارف یراتب ولفم نالک هعوقو هاهجووب كنب رک اسع هسنارف

 | یرظن كەم ها دای یتاحوتف مایا تی ااو یرهلوا بجوم یاسلع و تیبا
 ۱ . یدا هدکعا هحوت و لم اکا

 | هحبه یرلولایرتسوا نالوا یتفتم قرهلوا رورغم هللا راهللعوب فوراوس لارنج

 دنس كلک هنج وک كرلولانرتسوا یسهنارکتمراوطا ولاثمو كن او ندننیدلوا ا |

 | كنج وربآ ورا یرارکسع ایرتسواو هیسور یشانندقلزسقافتا نالوالصاح هدهنایم
  بولوا یلما كراول هبسور طض ثانسهرب زج هطلام هدر و راشمالشاب کا

 كنسودرا هسور ید یتلود هرتلکنا ندنغیدلوا ریاغم هتسهقتلوب هرتلکنا هسیاوب .

 قوس هن رزوا هرم وسا فوراوس هملع "ءانن . یدرتسا ی دعاس ندرحم لحاس

 کنج هلا انسام هدنلولبا یه وسع هس زوقط ناسقط زو یک كس 9 وا

 نوک شب نوا قرهلوا مزنمو بولغم هدنس هب رام شم روز روهشم هدقدشت وط

 . ردشلوا فلت ولاب رمسوا كس یتلاو ولهس ور كس ی هدنف رط |

 یک کیک ه صف هنت رهش یهدنف رط قرش قرهلوا مزهم هداکع هنرابتوب کردی رغ
 | یسهقیتلو هسنارف قرهلوا بولغمیخد یراودرا زسنارف یهدنراف رط الاتباو اا |
 هدننناح رصم هدیونازق یتس-همقو روخ وبا كهتراب انو نکیشمشود یعاشا یلبخ ۱

 هسنارف بونازق یتسهب راح ے روز وبسشا یخد انسام هداننا کیدتبا دوف هداعا

 A توق ندک یسهقیتلوت

 رپ دن ءوس كرلولایرتسوا ینوب قرهلوا بوجح هدایز كب ندتب ولغموب فوراوس
 هقرفت اهد هنر ر هتیرلهنایم ایرتتسوا هللا هسور هلکمنا دانساو لج هنلساکت و

 هسنارف یخدوب بولوا ضراع هتکسو فض هنیداحتا كنتلود كرهشود تدور و

 2یا واطقم هدایر اهم ندقفارف هراخ درو و
 كرد ا موشتنوزوا رل رسنا رو یزارطتعابرسوآ و رکا ید هدف رظ توق

۶ 

 شر وص و ردشعا هلغ رازسنارف ا هدهسا راشک بلاع هدنزاهفد كلبا
 | یلواو شمراقبح ندنلا ناتا هدهسنا شا ددحت یلاقا كنروهح هسنارف |

 . یدا شمامهلک هن هلماع یناشو تمظع

 یتلود ایناسا هدلاح یرلقدلوا هدقلوا لخاد هنقافتا هرتلکنا رربدرب ابوروا لود

 هسا هلع تلود بولوا قفتم هر وه هسنارف قرثلوا هنهلع کا

 ندنبدلوا شملا قافا دقع هنهیلع یروهم هسنارف هلراتلود هسورو هرتلکا ۱



۱ 
 یرابحلا هبسورو هرتالکنا ناو هدنداعس رد یا هلاسم هو عطف هلت ود اناا

 ابناسا میقم هدنداعسرد هل راعا فلکت هنارصم هدنئاوا یسهنس ترد نوا وشا |

 هنس راتکلم هدنف رظ نوک شب نوا كنبراسولسنوق یهدهسو رع كلام هل راذکتحلصم

 . ردشلروس هییننو سا ندیلاع باب بناح یرامتیک
 وق هدلاح یرلقدلوا هدکعا هقولبا یتسهرزج هطلام رازیلکنا ورندتقو لبخ

 هک لاح ردشمام هل وا باپ رفط هنحتف زونه ندشدلوا ALS هحرد یراهر ۱

 3 لا کطا و تارک نوس نوت ی رف ی هدرکدفا كوغار
 یخد یرلاعود هسورو هماع تلود نانو هدهفروق هلع ءاس ید ما عز

 هناحاس ومرلاب قرهشالوط یناخاوس ابلاتا هرزوا كامتک هفرط لوا هدانا وب

 تامزاولو رتاخذ و ارجا یزاوننامهم مسر ندنفرط یلارق ایلحیس لوصولا یدل

 نواه یافنود هدلالخ لوا حنا بونلوا افا قافنا ةطررش هلساطعا هراس

 یددن رللا هدن رلکدتسا رادسا هاطعاو دخا قرهقح هرهش یرایضع ندننادن ول

 باوج و لاوس نالوا دراو هلبسح قتلوا یلوهح كنلاها یتیکو تیفک كراهقآ
 هرکصندقدلوا فلت یثک چاق ر ندنفرط قرلوا رحنم ههرجاشمو هضراعم

 هراش ناه تادنول هترزوا كنو هدهسیا شر دصاب اغوغ لف رم ناطاض
 مدختسم وود یارک ی رکن امت ود و راشع | تدوع «هفروق هلا یر

 كب دجا هنادوق یراقدنلوب هدنسوزرآ تدوع قرهلوا باتبب هایسح قلوا
 نواه یافنود ندنفیدلوا شلر و تصخر هنراتدوع ناه هلغملوا انا ندنفرط

 . ردشمامهلوا لامعا هدن رفس هطلام

 * یتش میاق و ۴

 یمهلئتسم رصم هدننساننا یازرما كنسودرا ندو هرزوا ییدنلوا راعشا هدالا

 بولک مزال كا راکفا رصح هت رفس هسنارف هلع تلود یشان ندکعا روهظ
 هلا یتهح ندو قتراو ۰ یدشلک هتداعسرد ید اشا ناسح نادوف هلتهج و

 یلعوا ناسا ییملاوح لوا ندنغ داشالک | ینحهلوا دعاسم تفو هفمشارغوا

 یمهبنر قلیشاب یحوق هنسهدهع قرللوا وفع هلطسوت كناشاپ نادوبق نالوا رومأم |

 هنسهلازا امدقم ءا هشیدلوا ندهرورض روما قارب هدنمکحن د كناغا نا

 ا ارزو هنر هند قوا كمر اتلس ترد نوا وشا افاعتمو

 ولقاح وا هک ا تع نع قرهلوا راکس هس رفس رصم یا رادرس قداس لاونم ر

 هد رفص لئاوا بوقبح یرلهنعم بجاوم هداننا و ندنرافدلوا شلاق هدیداعسرد

 ( رود )

E ak ی 



 ایر نوش تم نت سا

e 

 e و زبح

 . ردشلوم رادصا نوباه طخ هعطق رب ًاباطخ هاشاب ماقیاق نیغ وا عقاو رود

 . رونلوا دارا هلشر ( ۷ ) هدرز یتروص

 یروک رود هدحاوم ندیهاشداب ترضح فرط ک رد هدنسهعوحم یدنفا یا

 دوخای مظعا ردص نانلوب هرکصندقدنلوا تئارق نوباه طخ بولک رحنخو طخو

 هدکر س هدقدلوا كجهدنک هنسهطوا ضرع نوسلوا هسیا رولوا یسغتقره ماقمُماق
 ضرع بوربک هنغوتلوق رانافلوب یساغا رایهاسو رادرتفد ندراندما دوعق ربارب
 نادوق ییرئازج هدلئاوا بولوا ندهعدق هداتعم موسر كمروتک ردق هنسهطوا

 رایهاسس اشاب رکب یلزوس رک او رارتفد یدنفا نسح یو ماقمناق اشاپ نسح
 هلفلوا فی رح مظعتمر یدنفا نسح هدقدنلوا ارجا روک ذم سر بولو یساغا
 هلو هدو مدنفا هتشيا هدانا ییدلا سالجا هرب یعاقمئاق بولبقص یناح

 بویمهدیا مهفت یتسانعم كمالکوب هلغلوا مدآ یما اشاپ نح شعد شعا مر رپ
 نامز هم شتا ظبغ زسهجرد نامز لوا ه«یدنفا نسح یکم اشاپ رکب وا نکل

 روک ذم مسر هلغلوا رادرتفد اشاپ فی رش بولوا ماقمُاق اشاپ رکب هرکصت دنر ورم

 ` ندنمظعت لاک یدنفا نسح بوریدتوط یهضقو هلاراشم بقعرد هدقدنلوا ارجا
  یدلبا هلماعم ر هلوش هناشاب نسح هما راقحتسا یدنسم قلماقمگاق و ترازو هر

 رانانلوب و شاپ فن رش هدک دید یعروشفاپ هنسهلوقم رادرتفد هلماعم هلی و هنارزو

 مهف ینیبس تانیرامسبت نکیآ یحاص نافرعو فراعمو لع جنوب اشاپ رکب بوشولوک
 راس هحنلوا رعت هلوقم ههر لوا نکیا ندهماس بنام قلرادرتفد شمامهدنا

 تسانم افرظ نالیب یهرقف وب كرەد رولک مزال قمالوا یرابتعا ردق هرذ كرلهبتر
 ناس یسهلوقم رادرتفد و نشر ید نیسر د مدلوا هل نس هدنضرعم هفطل هکرلکا

 صاوخ نالوا یعولعم هضق الغ راردبا هثطخت یهلاراشم ماقماق و راربد

 هر یا
 . ردشلوا تمنع یاشکناب داب هزکد قا ید اشاپ نسح ایرد نادوق هدناوا وب
 بوک وم زهنم كنها رکاقع هد و نوک زا هرزمآ ید وا لات هو
 نادوق . یدشعا ردکم یهبلع تلود ناکرا یربخ یندلوا ربسا كناشاب یطصم

 ردد دک اغا دق تار اتسا ینسلق نو
 ندرنهو لضف باخ ا یدنفا بتار هرزوا ییدنلوا ناس هدسداس دلج : هکءالوش

 تابرتفم ضعب هبودنک یسامصخ هدلاح ینیدلوا تاذرب یلرکد كب هحنمکح كتقولوا
 راشهریدتسا قن هسودر هلا لزع ندتسایر هدنسهنس رب نوا زویکیا كم هالداسا

 . ردراشم ردتیا مادعا هلیتف رعم اشاب ناد وق ه رکو ب بوبا تعانق یخد اکاو یدبا



 كناذمان یدنفا یلع رکناح نداملع ءیعزو ندنراذک اس هسوط لصالاین هبلایموم

 یتنندلواهمذلا ءیرب ندروصقو هحنح ییدسا دانسا تنساصخ هب ودنک هدلاح ی دل وا ۱

 ههاکتساس هدک راک هنداعسرد یعوطقمرس ردررح هدنسهنفس لیذ كسدقا یا وید |

 یعارصم (نانج یلوم ننکسم یدنفا تار هللا) ردنوفدم هدنسه واز یدنشقا | هلا ءاطع خيش نالوایجیش ودنک هداج مان هجیلک اق هدنجازاغوب بوی وا ریهشت هللا عضو

 یساغالوقلر و یتقفاومو یار كنهداز دام خبش قیاس ؛یتقم هلا هداز یتساحم ۱

 شملس وط یسهراخم رک هلا هب رانات وب كنهداز ینساحمو شمشود هنسهسعاد | < 3 “ . اب ۰ ۲ ڪ وا .

 هلا هزه وا هدنتلصاوم هه رش ماش هلا نواه یودرا ع ۱ راد رس ندنغ دلوا |

< e زص 

 ۱ نواه ناودو م زاع هب داعسرد هاس رف رب هدنع ولب ەز نس بودا دلو ن

 ۱ تفوزا هل اعورش هغم زا بو وقوا قرهلوامرالام هنس واد یدنفایمهدا یسحدما

 تره هلفراعمو رنه هدنماود هملقو شم |لاک لصح یناذ دادعتسا یاضتقمر هدف رط

 رومامهتلط وایدمدا ار اتعاهتسهساذ تشح هدنکلیج دمآاشاب دی لیلخ .یدشلو

 "روما یالوا روظنم هلا كلجدما هنر هدقدنلوا لقن هکلبج هرک ذئااشاب لیلخو

 هتسابر ماقم قر هلوا رهظم هنصوصخحمهح وت كماس ناطاس هلا طاشو ضع .یدیشلوا |

 ِ هصم و تاهن ب هدا تعن ام ینارکفالاخ «دلاح ین دل وا یرلهناهاش مزالمیسلروتک

 ندک درب دتا فلو لزع قیاس لاونمر هلا ماف هنهماع یساصخ هدهسیا شلوا لئات

 تاذزب دوح ولاردا ةروک هتقواوایسودنک طقف ردراشل وا بیس هنمادعا هرک وبهقش

 رد هدکعا ماتشد لا را وقف ناجا هرانلوا تس هلسلوا راکرد

 هلدوعوم لحا لولح اشا نسح ییهتحشز یسلاو یبا مور هدانناوب .ردخترابهننافو
 . ردشک هعوقو تاهجوت ضم ندنیدلوا شملنا تاف و

 مصاعو شا ماتا ینسهجرت ریبک ریس یدنفا بینم نداملع ریهاشم هدانناوب هنيو
 : ردشلر دتنا لشک و عبط یسهجرت عطاق ناهرب نالوا یسهماخرا كنىدنقا

 <لاوح هابسح یراما زواج هنفرط ماشلارب هدعب و المتسا یرصم كرازسنارف
a یستفم فرش ماشو ذاحنا تصرف صخش مان هزه وا یلاوحا لالتخا كنەيماش 

 فرصتاشام فک هدف رش ماش هللا طبض یهملق كردبا ذفنت هللا یقافتا كناغا ىلع

 .ردشع این هباح ینهداز دا ص و دنس هعلق ه دنا رفلا ة رعب یهداز یتساحو مادعا ییاعا ىلع

 فسوب ریما هن ر هلا لزع یریشب ریما اشا رازج هرزوا یتیدنلوا نایب هدالاب
 | شا 00 غ ا اذیص هلع اخ بولوا هدنلما كمروع یبرالغوا
 زیلکنایدا شمشود هند هعقادم هلاح ىلج اشم یخد ربشن ریما ندنغیدلوا

 هتداعسرد هدلوب و كردا بحصت هداعلا قوف یریشم ریما هسلا تمسا یلارما

 ( تارررح و
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 هدنراکفا ناو 2 رس ما اما راو یر سو

 هدکلک رب هلا نواه یودرا ا راد رس ه دلاح قلد و هرز وا را رصا

 رادرس یدشملبا ریخت ییریمضلا یفام یارجا هللا فقوت قبلوا میاش یتیدلوا
 تا یار دن سوز ومامر نقل دوو را

 ءاقاللا یدا هلا. مرکا رادرس هدنراوج بلح هلا موم روما بودا مدقت
 | قاسو شملا ثح ندشدوعو قدص كلرش رماو ندننایدعآ و لاظم كرازج

 | راهظاهدنفح رشب یما ندشیدلوا شما قفاوت هنناراعشا كتيمسا لاریما یسهدا
 هواه یودرا ندقرط رشا ریما هدلوصو هبا هقش ندکدسا هح و و لىم

 هريش سما هدنلوصو هماش قرهلوا حرشنمو نون هدانز هلکمر دشت هربخذ ولتیلک

  یتسملاعیزوت یادغب هرارغ كس هنیرلهبرق عام و شخافیطلت هلبارب رحهمانتافتلا

 یهررخد وب هلنلاسرا رلرشام صوصح یخد رشد ریما یم هنغیدلوا شملا سا

 1 ا وا کت وک هماش ب والاب وط

 هاغه هت ربان وب حو رشم" هج ورب هدلاح یني دلوا مدار شک اتاذ هسا اشاب رازج

 اقاعتم ۰ ید شما ادارت یرورغ هلتهجو بولازق' ترهشو ناش كوبر هلا

 یمکح كکلرکسعرس"میطلاب كح دبا هج ون ف رطاوا هللا كلم رک رادرس اشاب ایض

 هنغلدم هلوانیما ندتلود بناح هایسحقلوا ندهلغتم یسودنک و هنغیدلوا شمالاق

 مظع جاحتراما هلبتلایاماش ندنکیدلیا افعتسا ندجاحتراما هلیا كل رکسعرسینبم

 | ودرا ید هاشاب رازجو هبجوت هناشاب ح وصت یتلایا رصمو هناشاب هللادع هداز

 | هلبا هراس تاهو راخذو لاسرا یتامهمو رکتسع دوخ زم هدنتعم قد

 ضامعاندنلاسرا كناسرت هدهسیا شفلوا هو راعشا یسملنا هناعا هواه یودرا

 | قرهلوا كانيضغ هدایز كب مرکا رادرس هنیرزوا سلبا ضا عا ندهناعا او
  ممصت یتکرح هنیرزوا اشا رازج هليا نوباه یودرا هدنتدوع ندرصمآرفظم

  دالب و عاشو كىلعبو مت یداوو زورد لج هلبالاسرا تعلخ هريش ریماو شما

 | ندنفرط یرلللاو ادیص هنانل لج دهافو ااو ر رقت ینس ونک ودر ج

 RO NE O توی و
  سلبانو هینتو صا ینسغلوا میدقت هتلود هنیزخ هګرغوط هنسره یسهریم لاوما

 | ندرازج تولواروهشم هلتعاحش طرف هدفرط لوا یخد یتسهظفا سما كنف رط

 هلاحا هناذ رر هلو ید یرلفرط راسو هنلغوا رارح نالوا قرف ردق هطقرب

 . زااشمتف مرض تا 4: نواه یودرآ مرکص ندا ها

 | هاغاب راوطا ها توا كلام هدوم و توف هد ز هحلاوحت لوا اب وا



 یالوط ندّترفظم ی هد راک هترابانوب ندنفیدروطهناکس ندمرک ارادرس هلا

 هدرصع لوا اعقاو ردشملبا عیاض یرابتعاو زیح ینیدلوا شعاارق هدنلود رظن

 مدا هسرزوا راکفاو نونظ ضعب نیزسقفلوا انتعا نادنج هشانج تاما كمدارب
 هدنما هظفام یناح سک یهو هنغیدلوا ندهراح لوصا ید كم رب ودنا مادعا
 یاحیروذعم یخد كناشابرازج ًارظن هنکیدلروکر وذعم هدناکرح ییدتبا ذاخا
 ینادلوا مرتسمو نیما هعاذ هلیا تاب هدنرب اشاب رازج طقف ردهملاطمو ثح

 تاتاوزاربا هسیاراو یتقادص هنتامو تلود كردا تنواعم هنوباه یودرا هدلاح |
 هرکصندک دا ےک رح هرصم بناح ندش رش ماش مرک | رادربس هکونلاح یدروایبهدنا |

 . ردشمالوا یلاخ ندتکرح هناشکر س هليا تفلاخم ههباع یاوا اشا رازج

 هنیرزوا یهیش وا نالوا مقاو ورشم هجورب كمرک ارادرسریشب ریما هلجزا

 كنم ربم لاوما داتعمر اط ینحهمهللوا طلست هنسودنک ندنفرط رازج قترا
 هاشم هدنتلصاوم هنسراهب رق دامع ین اشم هلا تک رح ندررمقلا رد هدننمض یمافیتسا

 دانا هلی یاہش مساقریما نالوا یکاح ےتلا یداوو ایبصاحو رارف هعاق یحاون میلا یعوم
 هرازج نوح ایسغلوا دادماهراودنک هاط رش قل وا ناعم هنن راغوا فس وب یما كردما

 نافلاخه و رک هلکم ردن وک رکسع رادقمرب هباسصاخاشاب رازجهنبرزوایرلمردن وکر بخ
 رمشل خمش ید ندق رط رشد سمآ هدن رلودراو هعاش هدکلرب هللا رازح ر ؟کاسع

 نوک رب نیف رط ندنغی داواشل ردن وکه نسی رغ بناح كعاه یرکسعفوشهبا طالبنج
 یسلاو ماش بشن ربماو راشاتدوع هنیرارت هلکمشر اهحنک بودا كنج ردق هماشخا |

 الم یشاب لبلد نانلوب هداج یخدوا بولوا شمهتسا رکسع نداشاپ هللادبع هدازمظع

 یتم هنکو دبا شفلوابصن یکاحلجهحتلود رقي مآ هلبا لاسرا همان صاهلیعایسا |
 اه لاحرد لبعایسا الم هلکمعا هصوتو فیرعت یغیدلوا مزال هناعا هتسودنک

 رخ نوجا یرلعا تدوع هر A AO ول رس فا رز ؟ابسغ بوراو |

 ا رازع بولوا مدار یسا یسودنک هدنغاح وا یشابلیلد هدکدردوک |
 رازج راشمتک هاکع بونود ناه ندنشدلوا یراغارح ك به یرانلک ورايا

 فس وب ریما ی رکسع هلمحاب ناه قرهلوا بضغ ش *7[ رب هدقدلوا علطم هتنک شاپ |

 ضرع حد یژکا كنسلاها لج بودا قوس هنس رزوا ناس لنج هل رللع وا

 هبهرباخم هلبا یسیلاو ماش بوشوواص هايج دالب زس هراچ ریشب يما هلکمتا تعواطم
 تسمسا لاما هدانا کیدلبا تیاکش ضرع هلبلاسرا هضی رع هم رکا رادرسو تردابم

 aT هلا 9 میزوت
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 اار وا سد شون



 هک 44 قم ۱

 یستنادح كا ییطصم هداز فلکم نالوا ییما هراو سا دقت وقف كناشا رازح

 ۱ كم رک ا رادرس بولوا زاور الا و نایت یرح ق ر هل وا یرا كل زس هب رنو

 ح ملل همانا یسروط هد داعس رد هلتهح ی دلوا رداراسحا هراز وس ر اغم هنلالقتسا

 | ییفد ندلوساتسا هلتروص نسح یعم ندنکیدمر ولا هنسهعلاطم كتلود یالکو

 | كنتک رحو لاح هدندراوت كنهه رش صاوا نمضتم یی راضحا ندنواه یودرا

 | لوزت تلع نالوا ضراع قرهلوا ترکف رح قبر هلا هعلاطم یانو تامدقم

 ۱ , ردشملا تافو هلا

 تور كناشاب رکب وا یاس نانلو هدنغاماقمع اف یمظع ترادص بی رق ههام ید
۱ 

7 ۹ 

 | هزغل وا وج نت سون جد مرکا رادرس اتنادو دوهشم یاطب هدروما 1

 هنر قرهلوا رومام هنس هظفاحم دیفس رحم زاغو هللا لع ینوک رازاب یوا كحر

ETE ۱ًاقاعتم یدشارد و هب اکع ه دنمص یینلم كنایاص و صعل هاش اب رازح  

 ۱ جاح ا هدازاشاب رمع نانلوو یسضصو ن ؤم كمظعا ردصو نال وایئاش واج اّماس

 | نالوا کرل اد هدانا دلا تمافا هدنداسرد زور دک ل تناسب ۱ ۲
 هلع دشت لاک رع هن واه باکر ینوک هعج نوجما ییصحت كس راقج هلا یهو رک فانصا

 عوف ص هرزوا قفلوا افیتسا سان قوقح ندنلاوما ءان هنب ردا یوکش ثب

 . ردشمنلق الجاو ینن هنغاط روفکت قرەلوا هرازولا

 ندنناهد كناملع راک هک یدنقا اص هداز جهحیک ندنراوابپ یترادص ییا مور
 مخو تابح قلب رط یط هدناضمر لالخ یدا تاذر ناسللا یرحو ول هزب رج

 . ردشمتک بودا تایلدج و تاساطخ ثحابم

 هعوق و ارزو تاهج وت ضم هلک اتافو اشایدم ر زو یظفاحم زوسیغا هدانناوب هنو

 بتاکربو اغار, هدنمیظنت نیح قرهلوا قاحوا كرکسع لس دوجوم هدنکلتفچ دنول
 هزروا قلوا ترابع ندرفن کیا زوب یتلا كيب ناطباضعم هلرابتعا كواب کیا نواو

 یربتکت یلاعت هللا نوع كنهموقفم تارق قحا بولوا شو مظس هطروا رب

 ندننیدلوا روک ذمو ج ردنم هدنویاه ٌةماننوناق غالبا ءرف كس کیا نوا لقاالو

 | هله هعفدو صوصخاو راکرد یم وزل رابه ه هيلع تل ود ری لعم عوو یربع

 هحاو هتل ود یالکو تمه هنس رشکت كنو یاب ندشلوا رادوع یسه رحم ةد

 یلوطانا یفیدلوا ف رصتم كنفاسو نیصت هنفلماقمعاق یمظع ترادص كب هللادبع
 ۰ یدنلف هج و هس هدع ید یتلایا ۱

 ردش واارحا جد یاهحو هنس نالوا داتعم ا ند رطف تڪ اقاعت یک ییدلک

 هدنراملاوح یرولسو لروح و هردا هقش ندنکلتفح دن ول رکبعو نغلوا تمذ

۰ 3۳527 Daz 

 (تدرج خو . 64 (علعدج)



 | راملاو نالوا تسانم ۱ هد رللحم وللتم هحغا و كالتفح نالوا نواه اما

 هرزوا كلر و را رف ه رک اذلا ه دعا هلص وصح یتیس و ببر ید هدب را ۱

 ۱ د دنکلتفح دن ول ه ده اما هک راک تار دب دح نانل وا بسر ند هرشط ثالب دمش

 هنس ةدارااب هسداشک اددحم كن هطروا ر یکید ادعام ندهطروا نالوا دوحوم

 ۱ تک رپ اددحم هعاح وا یک وشآندنک دانا ددعت هطر وا هلهحو و و ردشغلوا رادتا

 كرلىشاب ك و یراح E هنس هله هسار ول وا هط روا چاق بول وا بصا

 ۶ لا یونس هم ودنک هرروا قلوا قلطم طناض هده كنساغا قاحواو هدف
 هقشل ندنساغا قاحوا هبوب ندنوب و ردشمناق صصح اه تانصت و شاعم شوف
 | هدهمانن ون اق یصنادختک ر قرهلوا ی ودام كنشاکس ه هطرو وا یه و قمافل و یتام

 | هنسادختک قاحوا قلادختک هلا اغلا یراتعا قلادخیتک وب دعب اف هدهسیا ج ردنم

 هسا سا یسغق SES هدقدل وا لحنم یتلادختک واحواو قلوا رصحتم |

 بوللوا عیفرت ككرهکسا هللوب یسهج كرانوب طقف قلوا یشاکیب هسیا کسا یسغق |
 كلذك ندراس و نا یاغا هدقدل وا لحتم اراک و قفلوا بها ادختک هلىلوب

 یدادعتسا و قمناف میده هدقدنل و دعتسم ینودام هسیا قو یدادعتساو تىلها 1 ۱
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 كنهوسک نالبری و هرکسعو و قلوا حیجرت باس یلیکسا هسرونلوب یواسم ۱

 هلی وب ندنوب هاب رالوا هطروا کیا هعفدوب جنا بولوا ینام ینصن و یرزمرق ینصا
 رها را ار ثلدنا رم هلا هوسک یام هطروا کیدو ی رق هطروارب

 ۷ 3 ۰ ۵ و ۰ ۳

 | همان واق هابح راب ینول یحدرد یعرط كنس هرخ الایداج یسهنس ترد نوا

 ۰ یدشلدا ه والع و لید هب واه

 لد هم زال قلو راسدنهم ص وصح هدنجا هل رکسع تب صو ولمساعت هل و قحا

 كمر دتسا رفح سرم و قمروق ود را هدن رافدل وا رومام هر صوصحا ىلعو

 كما لقە رخ لح ندلخرب یرلن وو میزوتهروک هنیددع كنار یامهمو راخدو

 نامذو هزاوم یتنکو تفك كن كع نفرطو قعای ىز وك اضتقالا یدلو

 هنناعمو فشک یهامو اوهو شراو لارا هرکسع ییرح مقاومو یو تروصو
 نوجا كملا ارحا هدرضحو رفس یباقد نالوا راد ههسدنه نف لصااو
 هسدنه نوجا هطروا کیا وشا هدانناو هلسملوا ندروما شّارف قفلو سدنهم
 رشکماهاب راتعا لوصو غاص هب هطروا یه هاتف رعم یدنفا ناجرلادبع یسهجاوخ هناخ

 برحناکرا هحنمکح كتقولوا رانو و شفلواناصت و باتا مزالم رشکیاو سدنهم
 كناطاض راسو ینودام كنسرلاغا لودو غاص یرلهبتر قرل وا هدنماقم ییاطاض

 ۰ ردشلدا باد ر , هرزوا قلوا یوفام

 ِء

(e 



e ۵۱ عح 

 ۱ :طتض ؛لحاوتسو یارح نالوا نت هندی روک هلن رد
 هدنس یتلود هسور هلا هباع تلود هدنقح یبس هرادا تروص كرلارو یدا راشعا

 ی ااو هروام او هطنازو هبنولافکو هفروق هدنس هح كنارک اذم ندا نایرح

 رازح ردقنره كفنم ندکیدن و رومعم رعو رومعمو رک و رخص نالوا رخت و

 اف ودر اس صف تک هسور هلسا یروهج هعمتح هعس اب هسا راو

 كرنا هملع تلود و یسم و موكحاو جا ی ( لاساو) كنهلع تلود قرەلوا ۱

 هدنرلهیج راخو هیلخاد طراوض ةفاکو قلوا یعوبتمو یماحو کاح ینعب (ینرزوس) ۱
 قءلق رهظم هنازاسماو قوقح ییدلکهلوا لئا كنروهج كلو و رود هم

 جوا عوطقم هجورب هلیطرش كماما لوبق ناصقاو دیازت ندنفرط روک ذم روهجو ۱
 ۱ فلکم هاناوک رب و هنوک ر هقش و كلر و ه زج شور كس ش شع هر ر هدهنش

 | اوت كرثن وی و و رتوب و هوو هغرابو هزورب كفن ندکدنو هد هزفو یملوا

 | هیساع تاود دعب امف رانو هادمل وا قاطاو مض هر همناقاخ هسو رحم كلام ییاقحلم و

 همان دهع نانلوا میظنت راد اکوب كرەلبر و رارق هدانناوب هن راصوصخ قملاق هدنفرصت |

 .ردشفلوا ا ینوک ین 6 2 هدعقلایذیسەنس تلرد نوا زویا كم وشا

 رد رابع ندش رهظم هن ادعاسم و تازابتما نالوا شر و هن روهه كانو هر ود

 یروص ندنغیدنلوب جردنم هدبلاع نامرف نالیرویب رادصا هدنشرات چوا شعب
 ۰ رول وا دارا هاش ر ۸( هدر ر

 | EES هدنام وق ك هاد وق هرزوا ین دنا وا نام هدا س ۵ رص یاقو هقاس 1

 | یروهج كيدو ینامقرهقبج هزک دقآ داحالاب یساغتود هبسور ها نوباه یاغتود

 ص 2 ۳

 | كنیروهج هعس رتازج نالوا لکشت اددح یسادوم ةصالخ كروك ذم همان دهع

 | كب تادعاسم نالوا شاروس ناسحا هدنقح یرلکرگ مسر كراولکمو هرودو |

 | هد یسههرو هدنعوقو یافو و نکل . ىدا لکد شعا كرت ههسور

 ۱ نابعاو هوجو ندنش دلوا لالتخاو ترتف ءیداب منا کم نو زد هک ندا روهط

 | تبع راهظا هنتلود هسور هلا ناصخ ص لاسرا هبولواب یروطاریعا هسور هداب

 | هیسور ینس هعطق نانلوب هدنفرصت ناخ یلکرا كناتسج رکی خد ولواب هسرزوا یرلما

 | هدانناون و ۰ ردشملا نالعا هلماهمانناسهعطقرب هدانا یخ دلوا شملنا قالا هتکلام

 | یس هله قرهلوا لوغشم هاب رفس رصم هلع تاودو هللالتخا هسنارف اوروا لود

  ضارتعا ندفرطرب هلتهج یراقدلوا هدکمنا یبس هنیرطاخ بیطت و بلج كنولوا



۱ 

 دما هقارع بناح هرز وا ]  هریخ د ورم دنف و رب تولوا ندننابیع ههاش لصالا

 لاصبا هراشع ی هدنراوح هلا لوز هقرط هلح هدانناوب یرتاشع هزنع ندا دشو |

 نابرع هدقدراو هرلرزوا اشاپ ىلع یسادخشک كنسلاو داده ندن رلکدلبا ترضم |
 بوشود لخد هنیرلت ربشع میفرلا و ااو ا الرا وا هو ۱

 هرزوا كمر و تایلاو هود كس چوا كر ردا تباج هحعاحا هس سغ همش ید رانا ۱

 . ردشل ردن وک هدادش تاناوبح نالا قرهنلواوفع هلهج ولوا هل راما احر یبرلوفع |

 هدلوب وب كخحلاشم بولوا دچک رغ ال تداع همتا رع كما تباح هنشود لبخد ۱

 ین را هدنوفع كرلهلوقمو طقف . ردندلاح همزال یخد هدعاسم هب زلاعدتسا نالوا |

 بواوا یدادرتسا كلارا یراقذلآ ندهعطم .راشع نانلو هدنکلس هعر طرش |
 . ردشاراف كىك الوش ناوبح ندرلنآ نوجایریم بناح هق دل واارحا طرشوب

 نرف هداننا وب یلود كناطاس وس نال وایرادف رطهسنارق وشراق هر زیاکنا هدناتسدنه |

 3 رونلوا ناس هدماقم و یرللاح هجرت كنبرد كل رک و كنسودنک رک هلغلوا لاوز ۱

 * یرللاح هج ر كب اطاس وي هلا ناخ ىلع ردح #

 ندا یادناخ هک رد شما روهظ ندنادناخر نالوا هدنساعدا تدابس ىلع ردیح |

 هتساکلا روندب نالوا همست ردنع رخ وم بولوا ندننافاضم تانملقا یک ه

 . یدا شلوا هل لار رس E E ید نوا زونه بودا ۱

 ی رو او طض ینس هعلق رولکس ol ناخ یلعردقص ناو ا رخّوم ۱

 هنسهمعاد لالقتسا كردبا قاها دقع هلک اح كتان 1 شهلا روح هنساطعا وکر و ۱

 هلبئسح قلوا یرللادج و كنج كرازسنارف هلرلول ۱ ۱

 9 و دعا یدنا شعا ناشب ۲ یر ۹ ریلکنا و 9 ولل و هناعا هرلرسنارف
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 اوم هدماکنه لوا هلبا طض ینس هن هن زخ ۲ هناسح 7 هتل ینه اح |

 ۳۰7 و ملا شب كاكا رویم ناو
 ماش اب افس رس نالوا ر وصل ام شفم ردم بودا باج هف رظ ودنک نوس نوت

 هیماللسا تمودحر هرکص ندک دتا ناشر یرلودنه قر هروا هتف یمظع رهش |

 ا کا ناف اضس هن هدلاحو ۰ ردشمتقاط یتاونع ردا بودا لکشت
 عفد ندیلاوط وا یرلزیلکنا اتو هج رضم و هج ولت وق هدن رظن ولو تن واعم

 همیظع توق ككردبا بلغ ېب ردي هرل هرهم ندفرطر رار هلسسف و هدنددص

 ۱ be راداف ib رات وکع وا هدفا رطا 2 ندک د لیا ادس

 ےک اس دھو

 | ۰ ر تالاا ەم ونج تاج كن راغاط ساق اود هس ور هرکوب و رفا وا



 هاش تقولوا 6 دلم ییدلوا لغ ردم لا ۶ دسر
  تولواباشرب يسر هديب انھن تحت هدیلهد هچ رک ۱ یهاش لوم نالوا ناتسدنه

 ٠ یرلکوس الا قرلوا هدا رزادمکح نالو هدفارطا هلوقموب تموکحو ذوق |

  یلع ردیح هیس هطساو كنآ هتشيا ۰ یدیا كالا ماظن نالوا یرادهبس یساکلا نکد
 ییراتموکح ارسو روضاب هتروصو و بلج وعر ناکرا تهاش دو

 . ردشعازف یتاونع رداهب ناخ ردح ىلع باوت هدنس هنس ۱۱۱۷ بودا طبص

 تكحوس هڪ اهد یک یسودنه اح یک ی ج تکیلاک یرلء رکص اهدو ۱

 | هایمند راب ع کیم یک طقبمو شمطا بسدرد ی رفع ابا اراک

  هطبض ریز ید یرتازج قاط ر كردا بیئرت یرگسع یراوس صوصخ هلیما
 | نالوعوفو هعفد دنجو كرها ابا یاءدتسمو تافیلکت كرازلکناو ردشلا

 ٠ نذنآ بودیا طض ردق هببراوح سردم قر هوا بولغم هاکو بلاغ هک هد راک

 | ینمیظع میلقا كنانرک تیاهن قرهشاضوا هدیدم تدم ید هلب راک اج هترهم
 وها هک هن رام وک هک ون ر تارا یکتا رو طیف . رد

 ا روج هتکارج ف ا یکدرت هل نششد تل رهماق ولو ۰ تکیلاک

 ۱ و ۱ هدنس هنس ۱۱۵۷ توناغوا هتلع ی راک دد ناط زس دانایی دل وا ۱

 | سولج ناخ ىلع حتف یلغوا نالوا فورعم هاببقل بحاص هنر هلکا تافو |

 ۱ ۱ یا. نایراوو اس یارو یرکتعو تعاس ۷۷م +4. ارت یا ,

 ۱ E قوشآ راا نوللم رو
 ۱ الوا نودنا دلوت هدنسهنس ۷۲ سر ک هرکص كلا ككروصبام ناطلس وست

 شل نوا دوخاپ هدنناتخ یل بحاص وي ۰ یدا شفلوا همس ناخ ىلع حتف

 بصن یلاو هروندب ,ندق رب لع ردچ .ینااب تفولوا هردشل ا هدنکندرل

 | راهظا ینادمو تلاسب راث | قوج ك هدنتنطلس مایا كنیرد ۰ یدنا شفلوا

 | هفلناطاس وس یلبحاص وین هدنسهنس (۱۱۹۷) ررح لاونم رب هرکص ندک دا

 هدروخات هلرکسع رادقمر یسودنک هدننافو كرد طقف ۰ ردشعا لیوحم

 ییهبلاخ مایا و را ولزیاکنا هدک دا تدوع نوما سولح «تماقم یرد ناغلوب

Eاقا  
 | رادقمرب ندرلزسنارف هننایو بوتارواط لاح رد ناطاس ووت هد هسیا راشعا رسا

 تجر قر عج موم یق ی یا را

 | هدنسهنس (۱۱۹۹) و شما ر و هحللص بلط تب اهن بولا یخد یر هش |یلیخو ۱

 ۱ .ردشملکح ندنساکلا كتان رک ید ناطل-وس و شلدبا اضما رهماندهع ندنیفرط



۱ 

 ندشعاللوق ااو بدن نسح E ناسلو هدفا ارطا یک یردب هدع)

 یراناونع هاشدابو ناطاسو بوشا رادّسا هخل | هتعاطا راز او ۱ رح هلتعارف

 یرک اسع بونالشاب هغمرترا یفراصم ندزوبهو هه ددو شيال | یروشآ قر هلا
 ندنوک هک ندقدلوا زا تافک ینادراو ندشدلوا زواحتم کس زوسکیا ید

 نا ی هاتسدنه نوت یک ی راهاش لوغم هدلاح ید وط زو هغلو ناصق هن وک ۱

 هلش رط و مها ت لړ ۵ رص عقد یرازماکنا ه د صها لوا 0 ہم هک ندنراکفا قل وا

 هدعلار دلج یرلحلا.نالک هتداعسرد یدشم ردن وک رابحلب | هوسا روو هداعسرد
 ۰ ۰ 3 ب ِ ا
 ۱ را هلا یدنا یە هرروا یتادنلوا ناس كشت و ره یلافو ی هنس رک روا

 ید یرابحلسا شادلوا شمردنوک هبهسنارف یدا راما هلاکم نیل دقع

 نالوا یلارق هسنارف تقولوا هد هسا راشمراو هسراب هاش رط اللسرامو تداعسرد

 هن را ریقس هدنس هس ۳ هسر هب اعا هب وس هساس یعص تسمه ڊول یس لا نوا

 یرادحلا al E یاها ددهاعم ار صد اددحم و شمل ەر و راتفاض SS یلاع ۱

 ردشملا هداعا |

 3 پ ج af “ ۱ هه < ۰ ۰ 5 9
ERGكن اطات و یسمالرتس ود تقفاوم تروص هب هل وم ام تم وام ندنلارف  

 ندن رلقفتم هسا ارو ندنشدمار تحار سوت یک کاره تب رح اک ها

 | هلتساتمو و شمشقلاق هطض یبراراصح نالوا هدلحاوس رانالم ڭا واکنماف

 EE دا ندف رط سو را موحخ ید 4ہ E یعل هنس هجا رکن اور

 هتن واعم ه هحار 9 لصا كشیا رازلکنا نکل یدیا شملا قللدتقراص

 هنهاکشم ماناپ افتسرمس هرکرب ینادناموق زیلکتا مان سلاونوق درول روهشم هلرب مابق |

 ل
 2 رک اسع ند ولهننازف .ناطلس هس هرکصو شمرک دف

 = رار یخد ین رک اسع كنس هجار هنرهمو كکللا ماظن سلاونوق در ول

 ا

 ۱۳۰۱ و ر وصح ی داطاس ود هدمانناب اغ رس هاتف عال صعا را 0 یر 4 ها

EE EE ۱نه رو ی و تنمضا بت رج ینفصل كو هلامآ توشلا روح هحیاصح بلاط  

 یراکروبنزو پوط ردق هراپ زویزکس كنو هدکجوبو شن آیناغوا کی هلمروص |

 ۱ هتالاراف قترا ندنک دی نوا تل ,یرکسع رده كس لاو |
 st أ ی 2 ۳ ۰ 1

 هحک یخد PE ول ر رک رب تک وشو رف ییا قر لوا بارطضاو سای

 ۱۲۱۲ یتح ردشفلوب لوغشم هلراکفا كا ادب نمشد هرازیلکنا زودنوک و
 علف EES ده هامحاب و ت رط ندیاتسندنه ا < مت رجاوا ی و

EE 

 رادتفا ا هد د نده یهیماللب ۳ وطس هد ده هاى | عمو ٥ دال وا هدنمص حفر

 هتعس دقع ها دامقا هی هد هرزوا قلوا نا ۳ ندکح 1 ك.هدازهشر ندروع

TOE) 



 e هو بس
 شمردنوک یحلبا هناففا نامز هاش یک اح لباک هلیفلکت یسقلوا تردام ندنف رط

 اکتشا ندنلاح هن روهه هسنارف هن ندنعل دم یاش باوج ر ندق رطلوا هد هسا

 ت روه> بوکی رب هنشاب رابرسرس یسلقام روهج ماطر هیاع ءان . یدیشعا

 راولزیلکنا نکیا هما تقو هعاضا هایسارجا راکلنش قرهجا ی راقارب
 هلزممصخ و هارا بوت وط ی, رلب وتکم نالوا شل هب وس ندنف رط رصم كنه رایان

 موم هن رزوا كنو هراع ندف رط یا كردا هاها ود نیسرو دا هر ا

 وست هدن رکدتنا هرصاح یمانناپ اغنب رس هنس هرکصت درله راحت نالوبعوقو هعفد دنچو
 9 یار ندنکب دم ه زوک هراح ر یرغ ندکعا هب رام نکد هحل وا ناطاس

 ینه رم هنس ترد نوا زوسکیآ كس هر کص ندک دنا تمواقم هناروغو هناریاد

 قلخ یتاید ۰ ردشعا تافو ۳ ورع هدموشر نالوعوقو هدنط-اوا كنناسب

 توعد راقاف قوح یطغو رک طرف قحا بولوا روهشم هد و

 وا 2 مک هناللوق هایادارادم ییرارادیکس دیه یر رد و ردشما

 ودنک بولوا شمطا تمدخ هنضارغا دكراولزیلکنا کما ناشی یران | هدصا

 ندنف رطیلود ءزالکنا هنشناد نما کک ۰ ردشمتک نالا هدلو و ید یلود
 راکفا هفاک هل طخ E هدنس هناخشک یواح یدلح كم یا نالوا ادها

 . ردلماش ید یترلابور یتح بولوا یسهمانزور ح ورشمو لصفم كناماو

 تولاق تاسو تاح هراح هددنه هتهوکح ی فر ا ندنناف و كنو

 . ردراشماسهدیا طاست هتیالو نوتب نوتب رازیلکنا
 هج رک أ هدنندوع بواوا لزازتم یراتموکح ناتسدنه هلموم كهاش ردان
 هرادا هلان قلرادهس نکل یدشعا اق اد دنت یهاش دش مدقم ندزمقح ندیاهد

 كنسررادهس ناناوب فرصتم ههروک ذم بصانم هدتق ولوا كتلایانوا زوقط نانلوا
 لاونمرب هکینارادهس نکد یدیشماق طرش ینسم|لاقتنا هرزوا تیرا هنیرانادناخا
 كتان رکو روصبامو هرانک و هت رهم ردهدنماقم مظعاردصینمپ كاللا ماظن یفرصتم ررح

 4 تك ینعل سس نا ست ون ی ینهمیسج كلام هڪ یک ی نش ات

 ولاثم یالو تکراو یرلتالو هڪ نانو هدننروص لالقتسا نوتتسب ناه ی 17

 .یدایواح یراتم وکج ماطر نالتید ناو او نالوا هدننروص ق

 لوا عوستم كنیلع ردنح نولوا یناو ت كسالو ت ا ناخ ىلع ردفص هتشا

 قیاس لاوم ر لع رد ىدا تاک نادر سل لب رد اسع رک او يا

 بوم روسقوح یتموکح ینیدلواشعنا لیکشت قورهشارغوا تدم هو هلنا جورخ

 ب ِ وا ی ِ سا تدح و تهه كن راتموکح ناتسدنهو شمراوهلا وزهدنلایغوا



 هدق رظ هاف تدم همسجحو هعنسو تالام هنو هاسس یرافل وب هدنلاح تن هاب و

 هسوک هدنک : رک ه رصم اس ندقدنازف ینسهعف و روخ وا هب رایان وب حو رشم هحور

 . یدیشعا ناوارف مارک | رهظم هللا ناکسا هدقانوق لوس رب ییاشاب ینطصم

 هه رفستاکرادت یک هسیا هيلع تاود بولوا عطقنم یدادما ندهسنارف كنسودنک

 . هلکه رصم عیاقو هنیزب ۰ ردشمرک هللا ینجا

 كنهقفتم لود هدانناوب و نقمتو كرد ینفجهمهقبج هشابكنشب | رصم ندنکی دلا ٹىشت
 یذوه «یئد كروهج ناریدم قرهلوا راچود هلاحقشب راقرب هن هسنارفو یسهملغ

 رطر وا تصرف تقو ینحهداسوا تآ كتسودنک؛ مام هدهسنارف بول آ یتداوح

 هدنلاح هحرت یتیدلوا شمزا هلدملق ودنک هدهللا هتناسو هنکیدتا نطقت ینغب دلوا

 مزال یسلباب نوجا یرامتیک بودا كرت یرصم ككرازسنارف هرزوا کیدابا نایب
 ترش ر ءانس هنسهعلاطم یحملسهدا اضما هسلوالارنج یننقره یهمان دهع كح هک

 هللا هبلع تلود ا لواو شمرب و رارق هکمتک بوشواص نا هللا ب رفلد

 . یدا شا ذاحا هطساو ییاشاب ییلعصم هو رو ها قحا یتسوق هرات

 | كنهلعتلود هلم ندنراهعدق تقادص نالوا ههیلع تلود دلرلزسنارف : هکه موش |
 EE ots قمل وا هب یهاشداب مان ناک اک کسو هطخ نالوا قفوا هتحلصم ۱

 ا هد رصم كرازسلارف هرزوا كلر و « یربم تاتو كلک بودک جاش ۱

 .ردشمللا فیلکت هلاصمر هب هلع تلود هدلوبوب هاسهطسا و اشا ییطصم ود

 رودأرددا باحصتسا ییاروم لارنج هلا یردناسکلع لارتجو ینسهصاخ رک اتعو |

 كمردنوک یک كجوک هعطق جوا ههسنارف هدندورو هه ردنکسا هلسهنام كلام

 رایان و نامه کا هدعاسم یخدوا بودیا اعدتساتصخر ندتیمسا لاربما هرزوا |

 یقیصرب بک ار ہرابکوہ ینوک یجنرب یمرکب كلوالا عمر ارب هل رامدآ کهدتیعم
 . ردشمتک یوم ندنناعل هردنکسا هلا راکرور

 ا بودرکس ندنسهرا یک دلو رادربخ ندتفک تسسا لازماا
 ۱۳۲ ا دارا هنری وب هلن روضوب توم هدا شما باتش
 . ردشلوا لصاو ههسارف الاسو |

 هعوقو هدق رظ تدمو بولوا یا ترد نوا یتماقا تدم هدرصم كن هراباتو |

 مدقم ندننوک ر تک دی . ردشفل وا ناس ھاط ماط هدالا راشدا ییدروتک "

 لارنح ینادناموف طاسد و شه یسوف هرامر هلا هیلع تل ود حو رشم هحور |

 ۱ ندفدراو هب هسا رف وکو یهمرال ريب ادب هرزواقل وا فلاح هو ر هلو |

 ( ءرکص)



 ےس

 مدادادما ف اطرد هکداهو یک دارم وب را
Eنوذأم هاا هنااا لها یتکلع كردا قاقتا دقع هلیسهطساو  

 تارب رح هدلوب وب یخد هرالارنج راسو شهار بوزاپ تاملعت نمضتمیغب دلوا
 . یدا نا

 كجهلکهنشاب ر هلقو شمتیک بودا نابیرک صیلم ندرصم هرابا وب هلتروصوب هتشیا
 كرها ربیغت یکلسمو لوصا كنهنرابانو بولک هرصم هرزوا كما راظتنا هیالب

 ۰ ردشما رادّسا هرومآا رب دن

 زکسیمرکب یسودرازسنارف نالاق هدرصم هدنندوع هبهسنارف هرک وب كنهتراباتوب

 یداراو هحلساو هلا یفاک رادقم ید هدنرایوید بولوا رف زوش كم

 | ماشلا رب بولآ هفرصت ٌهطف ینسهمطق.دصص كردم هلغ کی دام هزید لارنج و
 فوخ *یداب هرازسنارف ید یتوق كنقاط كب مهارا ناشالوط هدندودح

 هلبا ود را مسجرب كم رک | رادرنم نکل - یدا لک د هدهبنیم قجتهلوا سایهو

 ًاتاذو ۰ ید هدقلوا هشیدنا ءیداب هرازسنارف یئداوح ینیدلوا هرزوا كلک

 | نیزسکمریو ربخ هیهنسک هلبوا كنهترابانوب هدلاح ینیدلوا شلک روتف هرازسنارف
 | ین یسهلح داراسارف یهدرصم قرفللوا لح هننناخ یک بوت و
 ۱ . ىدا راشلوا ردا حدقو مد

 | رطخلاح كنه مصم هقرف قرهلوا رخ ندلاوحا لدست یهدهسنارف یخد رب هلق

 | كنتراپانوبو یتیدلوا مناع هعتراپانوب یتلوئسم كلوب و یتیدئلوپ هداکلمو
 | یماهنا تروص ۰ یدیشعا امناو ضرع هروهج ناریدم ینک ودیا مهتم هدناب وب

 هرادا كنسودرا هسنارف یهدرصم تقولواو ۰ روللوا دارا هلشر (۵) هدرز

 | هحاضتاكلا- تقیقح یا رر رحت ییددبامدقت ءروهج ناریدم كجیلسوب یرومأم
 . روناق ناسا هلمراشا ( ی ) هدل بذ یخدوا ندنفحهلوا رادم

 | ندسفقو بولبروق ندنسهرصاح ءیکییش كرازیاکنا حورشم هجورب هسیا هترابانو

 . کە دایلاتیا امدقم یدیشمتیک بوت آ ناح هبهسنارفو بوج وا یک شوق ندبا رارف
 ۱ ناش دب رب كشور“ ااا نالک هروهظ هدربصم 5 هن رزوا یناحوتف

 | هدب واتر وق ندنلاكلرلزیلکناقرهلوا لوم ام فالخ هلبوب هدلاح ینیدلوا یدابهنترهشو

 | مقو ثروم هجنسودنکو لیلدهتراسج و تیاردرب هداعلاقوف یسریوقیج هبهسنارف
  ندنفرط یلاها هدرلرهش یندارغوا ردق هتتلصاوم هسراب قرهلوا لیدع یب ناشو

Eىر نا رطسشدا الو کن و نه  
 ۱ هلاحر انف كب یس هرادا صا كل ەقتىنارفو لزلربم تموکح هام سح یرلرادتقاو دوش



o =سی  

 تيعج ندبا لکسشت اط قاط نوجما یفد كراقلاق وب ندنکو دبا شمل وا لوحتم

 هتعحارم هنسودنک هقرفه ندش دلوا جات هب یوق دنتسمرب یک هت راپانات وب را هبفخ

 ,OS ندرلناک هتسنه و كرب هدنعندراو هسراب هرات ان و هاتهح ییادل وا روح

 ییدتسبا یهرادا لوصا ناهو یدزامهحآ زوک ندراتفاض نانلوا ببار نوحا

 یسهمزال باسسا نوا قلا هللالقتسا هضق یموکح هدب و وق هلاقو هلکش
 یدروشالاح هلامکسا ۱

 مهروک یاسح كسراسخو مه یهدنرفس بسط و ش] سر و ران و ات
 (یعدنازف یشرب ) ربخ (یعراو یتاعیاض هعاذ ندرفسو كنهترابان و ) |

gSدس زب هد رقس ول ی رهشو ناتش یا دل وا وا 1 هدابلاتسا حو رشم  

 | یدلی ادم اتهج رد كج هام هل وارادمهاحما ینمکح كنا ر دم ناراقح هناد«یتسودنک و ۱

 ۰ قوح ك ( یدسا نایز ه) چیه (یدنازف هن نوما یتامو نطو ) |
 . یدا ذفان یک چیلق یرازوس یه هد هق رش كلام ردق هتقووب كرازسنارف هاجزا |

 ۰ یدرلا اغصا یتاراطخا كنهساارف هدایز ندنل ودیه هد هبت و لاوحا هبلع تودو

 ۱ ی رصم هدب ولک ةا هدنل ون قلئاصروف هن رابات وب اما ردلبلد کو جد ییدتا رفس

 هرکص ندن | بولوا باسنم یراتنما هدنقح رازسنارف ثانسلاها قرش كحد ا الاتسا |

 ۱ رخ ردق یی كنبراح السا یرلذوف هد ەق رش كلام كرز

 كرل سنارف ینعب یدلوا رهظم هداتعاو تدنما هدایز ندکلوا سکعلاب هسیا رازیلکنا

 . یدنازق رازلکنا نالوا یراناح نمشد یذوف ییدّسا بئاغ

 هدف رط ناد مع نکردا توعد هتدمو ترح یلاع نوت رازسنارف تفولواو

 راد وان را هد هفاي كنهن راب انو صوصخل ا ىلع لب دلو ترهش هللا قلرادغو كلزبراوخ

 قلباصق عونرب ییدعا ارجا كرت اشع ىشحو كا كايشحو ییدابا ارجا هدنقح

 . زابدلوا روفنم هدن رظن هبشحو ماوقاو هندمتم للم هل اب ندننیدلوا

 هد وه یکینیداوا ببس هنمادعا كمالسا لها هانکس هجو هتراباتوب هد رفسوب و

 هدایز ندکس زوواو ۰ یدردتا قارحا سای ود E كن هسنارف هر ۱

 HER هدد وع امزهنم نداکع هزز وا یشدنلوا ناس هدال او یدرد رف زسنارف

 هلیسل وا شما مست هلبحور نوبفآ یی را هتسخ كنبرکسع نریو ناح هدنروغوا
 . یدردنل کل یتفاصوا هد رج ید

 هن راسخ لل یخد كنتلم ودنک نوجا دسر یترهشو تبص هتراب انو لصاحا
 ردلیکد كلکوس قعازق هیتاذ عفانم هدننمض یراسخ كتام هکوبلاح یدلوا ببس

 ( كاکوس )
 ات



e ۵٩ = 

 نویلان اعقاو . ردکعا ادف هدنروغوا تام عفانم ینعفانم ودنک قحا كدکوم

 هجزسنارفیکق یردهرفروهشم یلارقابسورب ینآ نکل ردیرب ندرللارنج شک زا كب
 ثابت و ارز نیم ما دادعت هدنس هر نایشک ولوا نالوا هاب ناو ( نارع 9
 كن راتام و تلود هسا زانارق بحاص یلاثماو قیرد هرف یدا هد هعادقز هعاذ
 هدف رظ هللق تدم یجنازق كنا ۰ ردراشمتک بودا روضح .كرت نوجا یسقرت
 . رولق رادناب هدلاع ةد رج رانامز هع هسا یش دنازق كراو بولوا اوه رپ

 ۰ هب هل رصم عیاقو م هاک

E RR eنداروآ هدنمارهنا  

 لا ردو و رک ر
 دابا ون هدلاح یراقدلوآ لماح یهبمالسا کا عر كس زکس یدب یههعطق

 رادتا هقمراقبح رکسع هور دع یرغوط هزکد هداروا كر هلک هسزاغوب طابمد |

 طاىسد هست ر هلو لارنح ندلر اقبح هب ه رق ییصل رونه 2 ےہسع قحا بودا |

 هل رکتسع نالوا یصم دوحوم ندنک را نلحاص هدرو لارتح نالوا یا

 جارخا رکسع یک هدرابگ ندنشیدلوا مزهنم هیمالسا رک اسع هلکمعا موج ةتخب

 ۱ حد ران ون لود رکس ه رالادنص و دس ي راک هد هرو تونم هل وا

 ینلدلواح ورح یثاب نز انروز نداسّورو شل وا ق! رغ كر هشود درک د یاس

 ر ذمابتلا یسهرایو شلروتک هطابمد قرهلوا رسا رب ارب هلرفن زوب جاقرب هدلاح

 هننرزوا یتدوع حورشم لاونمرب كنهنراپ نون ۰ ردشملبا تافو هداروا بوم هلوا

 توق هن هتنراودنک هعقو و نکشلک للخ هنر دوفنو ناش هج رصم كرل زسنارف

 هفرط ره یسودرا مرک | رادرس نالوا هدکمنا عمجت هدنف رط ماش هدهسیا شمریو
 . ىدا هدکمر و تشفنف

 شمزای نمضتم یس اعدتسا هام مدقم ند رارف حورشم لاونم ر تن هنراب ان وب و

 ناکهجاوخ نال واراتف رک هرسادیق هدکلرب هلبااشا ینطصم هسوک امدق؛ینوتکمینب دلوا
 ییلع تلود یسادوم ۰ یدیشفلوا لاسرا لا یدفا یدشر ندا

 هیاع تلود هسا هطاصم ادرفنم بولوا هدنقایس مدق دهع فانیتسا ادرفنم هلبا لافغا
  ندنخ دل وا راغم هفاعا ءدهاعم نال وا دقعنم هدن را هن ام یراتل ود هبس ورو هرتلکنا هلا

 هتک رحو لاح كح هدا درب E نوسروط هل وش یل ی ند هقفتم لودو

 هب هل اکم و 9 هدل وب وا ندنکیدمر وا ۹س هل وب تنهباع تلود هل یدصل

 هدل وب وا هب ونک نام را راد رس فرط هلتنهح یعح همم هل وا لداق تام

 یدنقا یدشر ۰ یدشخل وا لاتسرا هليا یدنفا یدشر قر هل زاپ سانم اوج



 OY EE کا ییهماناوج بولوب یر هلق هدنرب هترابانو ها دورو هر ه ریصم

 هرک اذم ندبا نایرج هدنراښب كردبا هلاکم سلحم دقع هللا یدنفا یدشر

 لایسرا همرک | رادرمس هلیا یدنفا یدشر ی وراپ بوتکمر هدلو وا هب هرز وا ۱

 ر هلق هداوج و لاّوس نانلوا هدنکب رک هواه یودرا یدقا یدشر ۰ ردشملا

 ند راقفتم كلرایشولردوب بولشالک | یب.دلبا نایرج رازوس راد ههیس ور هدنران هلبا

 تفک داش هلبسل وا ندنالاح كج هلس هروتک نهو هقافتا هسیا یسافخاو 9

 بام الا یدل یم هنس هعلاطم رولوا شحو بجوم هدب ولوا سکعنم هنفرط هسور

  زقاس ىدنفا یدشر هحلصلا لجال هاسهظحالم رولوا دنس عاص هجاحتحا |

O TERES 

 | كر دا عاقا هلزوس یعرکا راد رس هلا عاسا هنبرا كنفس یخد رب هلف

 1 او هدنسهعاح كيلا دقع نا یهو ا ودنک |

 یتدلوا شعازف كنتلم هسنارف هدهسلع تلود دز ورید هتس زوب ردقوب ۱

 Sb a a ا تبلت
 ل٤ تلود هسرزوا كنو و شمطا تلج كآزيقينما كوس ر لاحردو بلس ةعفد

 | هدب ونادل ا هلا یدرقال چاقرب یدمش نکیا شمروک تیروبج هقافنا هللا لود ضعب

 ۱۳ اف اا یالخ و ینا تک ودی ندلاتحا تیر و اف راقم

 هلع "ءانب بولوا یعولعم یخد ینجهیم هروط هدرصم هرکصندنوی و یعوزج لر هلق | ۱
 ید ندف رطر و هرباخ هللا مرک ارادرس كرهمهدیا دس ییهلسام باب نالوا داھک

 أ سم تا ارا لا نک هرک ادم هلا اشا یطصی هسوک نالوا فا نام
۱ 
 هنسودنک ینج هس هلوا سانمیسهلخ ادمهتحاصم رک اذمندنخب دنلوب هدنراسالاحاشاب |
۱ 

 ۰ روهه ہل وا راعشا جد هر هلف و راطخا ۱ ۱

 لصاوهنسا رګ هنع هلا ود را مست زن دكرهمل ورا ا اموش اموب م زا رادرس هداناوب

 ی رکسعتلود نالشد یلوقوقراسو یرحک هدن و اهی ودر را هج SI یدشل وا ۱

 ۱۳۲ ۱, وا ا یارطهوارک اع قرفتم ESTE رهلوازا

 ۱5 بم یردو یف اوب SR ندراشعو لئاق نالوا فو ام هبامغت

 یودرا به رانهلوک ندا رارف هنفرط ماش ندرصم هدهسیا نمهلینهوک نادنچ
 هد ارانمهلوک ک هدننيعم یخ د ك د| مم نانلوب هدنف رطدبعص هقشب ندقدلوا عمتحم هدن واه
 ردشمشلر هلبا نون اهیودرا ككرهلک هنف رطشی لع هدعب هکیدبا شخا هنف رطشیوس
 كن رلکب هرد ضم هلیقلخ یرلوق كنارزو بولوا اتکی هدکلبدنج هسیا راهلوک
 یودراو یدا رکسع عونرب رار هشیا هجا هروک هتقولوا ید یتاره یراتعم

 ( ثوبام )



 یک ٩۱

 هسنارف راز هلیناطباض زیلکنا جاقرب هدنجنا یرل-دنهم یی یبرح ناکرا كنوناه

 | هرازیکناهقه نه را وط ودرا كوو ىدا راو ناطاض ضع یخد ندن ربحتلم

 ۰ یدیعل را داب ایر وا ترس عو ی روس
 راکفاد E تدوع ههسنارف لر هروتک روق شأن اناد هسا رل مسنارف

 یسهراما دادما زونه هلا روم تدم یآ ترد ینیدلوا شملبا نیبعت كنه رایان وب و

 یرصم هللا هکراتمر زرسهراح ر هلق ندن راقدل وا راکفالا لتخم هاتهح ییدل وا ات ور

 هبهلاکم هلکمنا تعجام هتیمسا یلاریما زیلکنا حیجرتلاب یتروص كمتِک بودما كرت
 ندیم رک اراد رسبناح و جیلس مسموق ها هزید لارنج ندنفرطر هلق كرهل رب ورارق
 نییعلو بصن صخ رابدنفا ینیطصم خسار باتکلا سرو ینطصم دشر رادرتفد

 ضد نالیری ورارق بودنارادتا ههلاکم هدیلرابنا چوا یت دلوا تک ار كتمسا هلن

 هواه یودرا تیمسسا هرزوا كمریدتبا لوق همرکا رادرس یهیساسا داوه ۱

 . یدیشعا تع نع
 تک

 هر وه هاناه هعقور ہدشل ںع ا و هةظ نوا كحر یعل هداتنا وب هتسشلا

 یتحتف كشيرع هدک رک هیهزغ هلا نوباه یودرا مرک | رادرس : هکهلبوش
 ندا اوس رب سا و وا كح هلک ند زک و كن رز وار مهم گکناوخ ی ممصت |

 ۱ كح هدا روم ندنلوح ماشلار رک یار راّتبح رکسع ولتسلک 2 هعفد هاحم هقشن

 یجاتفم کیا كرصم رانو ندنغل دلوا جاتح هغم ال وص ندنرل راکوب نش عا چ د 9۲

 بودا ناحسشن هلبا هربخد و تامهم نو تورو ی یا ید هنسهعلق

 اعا ه رب ہک همحس ره زوح وا نال واهدنتفافر كط اخ ر وسخ ژو مانلازاو یسهظفاحم

 یتسهر اع ند رطهطاصادس | ندش دل وا یالوق یرخیت و طض هلتهجو یدشعا

 دوح وم ه دن وب اه یودر | هلکلر وک مدقا یطض كته د وعم ر هرزوا كاا عطق

 نالوا فورعم ود یلعوا یعنم رک دو شاپ حوصت یسلاو رصُم ندارزو نالوا

 یراضعل ندهبرضم یاسعارکید و ثر دم یلاو اشا ییطصم دوان را یسلاو شعر

 شاویس کف ندقدنل وا طض زی چی ر قر هل وا قوس هب ورايا یلعوا رارحو

 شب ع هلیا با رب رکسع یاک رادقم هنتبعم قرهنل وا بصز عویشا اشاب بجر یسلاو

 . یدبا هدهقرفوب ید سالغود یال ارم زیلکنا یدیشفلوا قالا هنس هقرف |

 یراعا ماست یهعاق هرزوا كمك هلحم ی رلکدلبد را رسنارف نالوا ظفحتسم هدهعلق ح

A ۱ع ندب را ود و فلک  EN EES 

۱ 

 شل ع یک یادول راماکحتسا ی هبهب ودنکسا هب رایان و: قم هغی دنلوب د كن

۱ 
 ۲ شی یوا ید اشا نظم دوا را دبلا یاس رد را هلآ )/) هحتف كانسملق |
 ا



 - ۰۲ رب

 کا هدهسنا راشما وعر وراقبط ندو را لاد هبرزوا یرامآ را
 زوب هاب را هد رک رس ا هب راکدتا نامتسا ندنراقدمهل وا تمواقم روآ بات اا

 . ردشملدا ریشمش نهد فلع یدسقابو مسا یره : للا

 2 دلوا شل هتید رب سقف رب یف هج راک چد مرکا راد ر هداا لواو
 هلبا تعاخ سلت بوروتک هیعکا رادرس روضح ییارساوب اشا ییطصم دوانرا

 ۱ تر رسا ارتا ا ج ق یاو هرکس ندقدلوا تل یم

 ینسانر وزو لبطو دوعص هجربر بوراو هلغعلوا عاحرا ههعاق نوجا ضق ینامهمو

 شآ | یسهاخ هج كنهعاق هدانا يدللا دو رسو برط مسر راهطا قر هر دلاح

 2 ردشل وا نار هاوه ییاخ یزد هام | اشا ییطصم تولا

 9اا کاع ىجا بولوا روطسم هرزوا لاونمو تشک هدننادوسم كفصاو

 .ردق وب تالصفت راد هرلاروب یدل | شت | هلهجون هناخهج و یدرک لصن ههعلق ادتا
 ۶ هاب مرگ ا رادرس كانمسا لازما لكنا کردا هدنخ رات ریس ویسوم
 سالغودیال ارم لوصولایدل هنهاکشس شرع یرابجهخ رج كانولن مع هدنساتنا
 | غیاب ییمسر فلکتوو یدلیا فیلکت امر هلازاق نادناموق ینمیاست كنهعلق

E VORA |كا  ES ESلد عل دلوا ررفم یمس عم مس رد یا یسح رجب زی ا دهدنع دا ها 4م  

 ْ هل اتلاف ین دلوا كعد قمایجا هتسراناحودنک همشقلاف هتمواقم یدمش

 . یدنل وا هدافا

 هکی در و قالتا تقولوا راکفا ءوس یراقدلوا شملسا اقلا هنس ود را زسنارف كن اطباض

 یملست كن هعاق و ی راقح همش ار واط هحالاس هن هشت |ارف رد اس نانل و طقحَتسمهدشل رع

 نو قرهل وا برطضمندن وب لازاق نادناموقرایدتا هدافا یغی دلوا دبال ققابهنسهراچ

 واو ماد زکحارک ۱ ) هدتاطخ ییدتا هار وم ناسل بویالپ وط هنفا طایرکسع

 یاحر اب هدتفادص زک م ن زالوا تعنام نوسک هنفرط ولناځع بولپ رب (ندزهسیا

 کهدنرالق كنظفحتسم یسعید ( خج هنایط ردق هبهجرد كوص هلر کسع نال وا رارقتسا
 یدلر و باوج هلیا در هننللط a ° كنەعلق هلکعا لاعشا نديك یتعاحش هرن
 كنەعلق ىدا E یرالو ناحبص ردق هنجوا كنسر ندرلهماط رلولن امع

 نالوا رومأم کوب یدردتبا موج رب وراشبط نوجا عفدو درط یران | ینادناموق
 یدلوا روح کود ندنغ دمقرح ET ادعام ند ره چ وا هلا هرف یشاب زوب

 رارکت یشانوارب نکل یدا راشل | اشا ینغاحنس هسنارف یماط یصاع هداننا وب
 ولن انع جاقرب رانایتسیا قلوا میلست هایم رک هستش ناله عقاو ندنکیدکح یغناحنس
 یراودنک یک یراقدقح وراقوب هديا رانمشد یثح ووډ رایدتقراص راسا هنیرکسع

 ( ورا )



e ۱۳ رج 

 ورک رایدروع ندحاق یغوج رب نودا موم هنرزوا كراشخ نالا ورجا ۱
  Eیدل یسرزکاآ روت سوکا تمواقم هاسمام |

 سومان كردبا لامفا ندنرلتک رحو لاح و كن را شادقرا یسیرب ند رای وط

 ودنک یدری و شت | بولاق هنجما كنسهزاغم هناخهج هرزوا قلا یتماقتنا یرکسع

 جاقرب نالاق عاص یدلوا لئان هتسلست كمردلوا ولنامع قوجر رار هلقل وا فلت

 . رایدلس هراتروق یراناح هلبتمه كسالقود یالاربم زسنارف

 OE یخدوا ردو یسهصالخ كناللصف نالوا جردنم هدنشراب كرس هتشا

 | هدر وص سا شوشمو مهم ك حو رشم I یا قرالوحد هر هعاق فن همالاسا

 بیا هولنامع چاق رب كت رک اسع زمنارف نانو هدیار فالخ ارز رد مزا ۰

 ر هلا موش هنیرزوا رلزسنارف لوا كرانوب ناه هرکص ندقدزاپ ین راقدتق راص

 جاقرب نانلا و رجلا هليا پيا هلی وب کو لاح روییدیا نایب ین راکد روک ندجیلق ینغوچ
 كاقع یرام زو دلا السا یوق هللا موش هترزوا ل ناف افوع توت

 رادتبا هنکنج قاح و جیلق هدب ولک هبهقهق اسقاو ردتفک رب یجهسهدا لوق

 نال وراقوب هلراسا نکل رارروک راشیا هداعلاقراخ یرکسع ولن اغ هدقدنلوا

 | هتیرافلاخم راز هللا رانالا وراقوب یبراودنک لاحرد كنب رکسع ولناع چاقرب

 وسوم هکر کم زامهلوا لباق یرامر ودنا رخت و طبض ییهعلق هدب ودنا هباغ ید

 شت آ هناخهبج هکیدلاهلوا ندنایق تمارک عو رب یجهیمهدیا لوق هلهجورب ثكربت
 هلق ران و یدیشلوا دیهش رار هلبقاخ یسهرئاد یخد اشا طصم د ونان را هدقدلآ
 رال یراوطاو جانم لر ولن امع و یلاوحا قرش هدر و یداراقح یهلراسا به

 ملستو كرت هخوب بولوا هدهعفادم لاح قجنا یتدش و تشهد كرلولن مع هکرولس

 تنواعم هدیودقراص بیا هراودنک هکیدلاق هدرن رازمکح جیاق هرلن دنا حالس

 | اکا هستیا تلاخد هنیراودنک یرب ندنرانمسش ود یرکدتبا سست نوجا مادعا

 ناق ید رادوانرا نانلوا دع یشحو كا هدنس هعطق یبا مور را نمهدنا دصف ءوس

 راهظا هلبا حالس كرت هدلاح یرقدلوا هفاط رب شک رس زمنکح چیه نر و

 یارسا نالوا لوتقم هلبا ردغ حالس هدهفای اعقاو رازعا راسخ لاصیا هران دا زج
 غاد ر هدنران ورد یادیوس كنهمالسا رک اسع یسادوس قلا ینماقتنا كنهیمالسا

 اد واترا نالوا ناب تفیط هنارلودنک ا ناف ی ا لع یدنا نا
 یرلن کل ردا هنشت هکمحا یناق كرازسنارف نوا قلا یناق كنبراب رهشمه

 هن راکدروک تنواعم هسخوب یدرارتسا كمردلوا نکیا هدنرارزوا یراحالس

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
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 قاط رب رظن هنغلرادغ ی هدهفای كناذ ر ولتامولعمو وله رت یک هتراپانوب هکر ولسهلک

 قلواو ید یرکف كربت ویسوم همنظ ردقوب ینج هبعاب كرامدآ نادانو یشحو
 ( رای دلسهراتروق ین رانا هلته كسالق ود رلنالاق خاص ) هدنسهلاقم ةعاخ هکر دک رک
 كحهدبا مادعا رلولن اعع یرازسنارف نالوا سا یدسسلوا سالقود هک ایوک وید

 یشح و ردقن هدنجنا راولناعع ردباهذ رب شلکای ك هسیا ون روبتسیا كعد ىدا

 رمز كحهدا ارحا یتلرادغ ییدسا هد هقأی كن ه راپان وب هنب هال وت ا

 کوم یک كما مادعا " ةعفد ییارسا هج رلکیب هلبوا ینادج و كمالسا لها زالو

 . رو تصخر ههو رکم لعفر نالوا یا دض كتهماسنا

 ۰ ردشمزای هرزوا بیر زرطر هقشب نوت نوتب یهعفووب ید الوقم
 ندهمالسا رک اسع هداننا یفیدلوا ملاش سالا ني یراددص هلاصم : هوش
 یخد رلزسنارف و راردا تح ندنداقعنا كنهکاصم بودک ههعلق یراضم

 اشا ییطصم دوانرا یدنا رلردک بولک هنسودرا مالسا لها هللا لوزت ندهعلق

 بالر تفاض رب هدهعلق لازاق هلغلوا ادس تفلا ید هدنب لازاق نادناموق هللا

 هبهعلق یسودنک جنا بودک هبهعلق یخدوا ءان هنکیدتبا توعد یاشاپ ییطصم هلبا
 یهدورجا هلآ طض یهملقو موج هوق هغ كنرکسع هرکص ندقدلوا لخاد
 كن هعلقو یدسشعا هشو ملعت هراودنک ینصوصخ یرامعا مادعا یرارسنارف

 رونلوا عفدو عضو هروک هنباجا هدنک وا كنوق بولوا قدنخ رادام اراد ینارطا

 و لک درک ورجا ندنسوق هعلق اشاپ ینطصم یدیا راو یربوک كلرحتم ی |

 رکاسع بویمهلوب تقو هغمربدلاق ییربوکرازسنارفو موج هیومق "ةتفب رکسعوب |
 یدالشا هغماس وا چسلف تک کا یاس يا هاب رلع | لوخد هب و رجا هم وق ص

 ههناخ هبج بوشوق یسیر, ندن راجا یک یراکدروک یناراکتنابخ وب رلزسنارف
 قوجكبو یدجواهباوه به رات او هينا هجو و رکسعو هناخهج كجا اقلاشت | |

 اشاب ییطصم یدلرود هنفرط وق یراوبد كنهعاقو یدلوا قرتح یرکسع ولناهع

 یرلن | بولاق ره روت کلان ندرل نسفار و و یدل وا فات بوی هلا شنا ید

 یک ینیداوا رادربخ ندتفکو راق یدتبا یساو ذخا رکسع ندبا ممجت یخد
 هل رضاح یتسودرا هرزوا قمقح هنفر ط هباص ناه قرهلوا كاننضع هدایز كب

 | قتراو نایب ییهعقو هدنقایس شن زرس هلماح ناشار ینلیصم هسوک را رب هلغمالشاب

 ۱ رکاسع ائاپ ینطصم هدکدتا نامرد یی دلوا بلسنم تبنما ندنایمالسا فرط
۰ 

 ۱ ور تا زالو ظن هرلهقفد و یدرلنمر روک اور یک میت
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 هطاص هلتسود را كردا را رصا هدد ر هلق هد هسا | شملا نکس زار ییضع

 هک درب و سا نوا تک رح هرکسع نادناموف ید ا لی 8

 هبدرژ لارنح یادناّموق طابمد ی ین دلآ ینربخ یراقدل وا شملا عانتما ۱

 یرلکدما تعاطاو افصا رکسع هدقدردلاح یرو نوجا تک رح هنفرط هطق
 نمک كو رسنارف ناراو هههردکسا هرزوا كمتک ههسنارف ا ۱

 زی هدیودیکزس هسخوب زردیک رار به هلا كجمابدک قردلوا منام رکسع |

 ندا روم ندنرز وا هطنط و ی راکدید سهل واوت کج تعشم و ی هدارو

 كنج رازسنارف هدقدقج نابرع زارت هنیرزوا یرکاسع زسنارف ردق كس چوا
 . ردشعا قات یسهشحوم راخا یرکدمتسا 8

 بولوا ترابع ندنوب یسهصالخ كایاور نالوا جردنم درا كلر هتشيا ۱

 هسنارف یهدرصم ۰ ردشمزاب لمات الب ۔یایاکح ییدتشیا ندرلزبنارف یهدرصم |

 ندن رلکرلکهدىا هعاشاو نالعا قر هلوا ینالخ كعقاو اعاد یتاعوقو هسا یساسور

 كما دصق ءوس هدنقح هدیودک هتتفاض كمدارب هکیدلاق ررلکد داتعاو قواو نایاش

 دعبتسم یرودص كتک رحرب هلبوب نداشاپ ینطصم دوانرا ندنغیدلوا ربافم هکلدم
 هدنلا كرل زنا رف ینودنک هدنموج ندهقرا لرکسع نوسروط لب وش یو ۱

 . زامهوق هیدکلهتو رطخ لاحرب هلبوب ینسودنک غوشابرب جیه هاتهجیفجهلوا شفلوب
 ینطصم کر کم ازال وا قفاوم ءیمالا ین د یاتساق تالو درو و
 كنسهعش ٌهعقو هفای رادوانرا یهدنتعم درج نیزسقلوا یخدم هدنو كناشاب

 لوخدو موی ههملق دوخ دوخ هلبا ذاحنا تصرف کوو نوا قلا یماقتنا
 كعغوبشابر هلغلوا هدنمکح دحاو مسج هبرکسع هقرفرب هچرک او رهلوا شما

 ضرف حیح تیاورو ًارظن هنکج هلک مزال قلوا لماش هتارفن هل یتمذ ٌهفیطو
 طقف بوئک مزال یراملتوط مهتم هلتهج ی راک رج فلاخ کوب كرادوانرا هسلوا

 یشرب نعاو ذلا ندماقتنا ذخا هدنرلدنع هدلاح یراقدلوا هشاط رب یشحو ران و

 ولتامولعم و ول هيب رتیک هتراپانوب رک | (باوح) یمرارولوا روذعم اب ارظن هتخیدلوا

 فلاحو دض نوت نوت هتناسناو تورص هدنقح هسمالسا یارسا هدهفای تاذرب

 نوت نوت كرادوانراو هسا قحهلشوطروذعم هدنتنابخ و ردغ ییدتا قر هلوا

 نالوا رسا حورشم هجورب هدشبرع کل زامهلوا ثحم یاح یرلقح هلوا وفعم

 | لواهتراینوب یک او ۰: رارولوا نایاه هحذم نالوطندن رد مادعایرا ا
 ادوانراوب ها قح لوا مومشمو ودقت 19۰ يا اراک
 لاح كن راغو شاب هدتناقح رظن هح رات ع ا ندرت رک لاک

 ( تدوج جرات ) 6 o وب ( میاس دلج )
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 رولک مزال یرلملتوط مهتم هلکلزستعاطا عونرب یی هلکلزستیاعر هنیراعقومو

f 1 زوس 

 . ردففخ كب ارظن هتتانج كنهنرابانوب یعرج كرلنوب هد هسیا

 ینهقرفرب نالوا هدنمکح شا ةمدقم نکا هدهزغ نواه یودرا لصاا

 شمشود هروتفو ا لاح هيا .RIE ار بولک هنهاکشب یسهعلق شل رع

 لاربما هدلاح یراقدلوا هدنسوزر | تدوع ههسنارف هلا هکراتمرب ندنراقدلوا

 ۳9 شرع یداوح یلوا شل هواه یودزا هدم طظسوت تاتمسا
 هدب ونلوا طبخ هبدوعسمرتب ۰ یدرلردیا عاّتسا هللا جاهتا شوک راظفحتسم نالوا

 2 ییدلوا شملا ا دار هتسرا ودنک یعاطقنا كرل دراج هلف رظ هلاص
 راشعا تغرو لبمراهظا "ةعفد کوب یکییادنلوا فیلکت یمیاست كنهعلق هلا هر و

 رک اسع هدهسیاشلوا عنام هنسارجا كنوب یرارصاو دانع كلازاق نادناموق نکیآ
 فالتخا هدننس هوسنارف رک اسع یراب رقت هننورد هعلق هلو ناحبص كنهیمالسا
 دوانراو راشمرک هما كنهعق هنمالسا رک اسع دهرصوب بولوا بج وم یهعزانمو

 3 تک یرلن ما لاو را ,یراتدما ناتا ندنرک اسع هننارف اشابقطصم
 ۱۳ تب اكوا الار نسم لوا لم هاخ هجو نیا

ESهدشب رک هب هعلق رب و ۰  Eناحبهو صرح نالوا ضراع عیطلاب  

 هدفا رادوانراو یش دلوا ندنا رع یعوقوراقلانف ولرد قرهلوا داتعمفالخ هلبسح

 هدلاحیرلقدلوا صب رح هدایز كب هغلآیماقتنا كنب راب رهشمح نالوا دیهش ًارودغم

 هب رک اسع زسنارف نشودرسا هللا كناشاب ینطصم دوانرا هدتقو قاهشغراقرب هلبوب

 2 0 ا للدهتناسناو توق كن همالسارک اسع یسلوا شمالروتک ررضرب

 ندنغیدلوامودعم "ةعفد یرثک | كب ولغمو بلاغ قر هلوا لعتشم هناخهج هدرآ و

 هدار فلاخهس رانادناموق ندرل نسنارف هلتهج یدلوا لکشم قلا رخت یرغوط
 اک اتسع هل روص و قرهلآ وراقو ییهبمالسا EE بودقراص با رانانلوت

 3 راس كتسرک ابنعزسنارف هست وب ورکو رجا یعهدیولون لوا هبهنلق هیمالسا
 رساو رابدلوا لخاد هبهعلق یمهلا شورو كردبا ذاحتا تصرف یتتابمو فالتخا

 رایدل واملست هیاشاپ ینطصم یم دن راکل ودنک هدیوقبح ندهعلق هطوارلزسنارف نالوا
 مولعم هلشال یرلاروب رایدتقراص یمیغاشا ندراجرب ینیراودنک هلرلسا هسخوب
 نالوا شلک هتداعسرد ند واخ یودرا یدتفا فصاو لهجو و شمامهلوا |

 بوزای یتیراهصالخ كناعومسمینیدلوا بایرفظ ندهرکص ریست ویسومو كنار رح
 تنح وا هماع ءاس و شعا ر رو جو ینداوح ندا نارود هد رصم ی د ال وقس

 . ردشفلوب نیابم هرکیدکی ینایلقا

 ( هه زا
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 مالسا لها كشب ع نالوا تر یدیلک ندنف رط هرق كرصم هسبا لاح هله |

 | تک رح هنفررط هلاص هلس ودرا هدناسش لئاروا ناه كردبا رفات هرلف یی
 

 هتسوزرآ تدوع ههسنارف كس بونلوا شهاوخ کک هدنرکسع هدهسیا شم

 واربخ هدلاحره تک بودا دارت یرصم هلدقع هکراتمر و یراقداوا شمش و3
 ید ا نما قیدصتو ققحم ینغدلوا

 | هدناما كنا صالختسا هلیلوب هلاسم و هکراتم یرصم ناو ید مکا
 شمالوا نونع نادنح ندنسع هلا قرهلوا بارج هاو ید كشت

 بسکه دب ولوا ریذب هوست هلیلا ودنک همهم تحلصموب ید تیمسا لاربما ۰ یدیا
 هتشر رم نالوا تشدرد هلو شرع وشا نف ار و

 . یدروسدنا یس هنسمالرق كەلم

 یس هلت كرصم هلا عاتجا راصخ م هرزوا ییدلرپ و رارق هحدقم هيلع ءانب

 ی همانط رش هما هعطق ر یواح یددام ییا یک رادتالاب هد د ادم و

 روطح یرلهمانش دص بودا تی ینوک ی کس OE مظنن

 . ردشف وا هل دام هو راد رس ۱

 . رولوا دارا هلشر (۱۱) هدرز یروص

 ور درل هنس زوب ردقوب هترابا وب هدهسبدلوا شلدا فرطر هس رح ءهلئاغ هلتر وصوب

 شعلا البتسا یرصم هت دكرههنکح یطورشو دوهع نالبتوط مرتمو یعم

 هرکصندنطبض كرصم و هنفجهمهنلوا داتعا هلا هنسهدهاعموب كر هد | رظن هنسلوا
 طبض هضق هدنروص كحهبمشود هنمکحتو بلغت هح ككرانمهلوک ییاسلایناک ید

 ضمب كنيلوطانا هدانا وب ینم هننجهلوا جات هرکسع ولتیلک یسغلا هفرصتو
 یعرکیو یراوس كيب نوا هاب راتفرعم تكلم نانیعتم راسو یلغوا ناچ هدن رالحم

 ید هدنفارطا ندعمو ساوسو هقرو ناتسرع هقش ندقدنل وا ر رحم ۶ ہداس ك

 ۱ - ردعم وا بار ا

 كب هدنندوع ههسلارف هرزوا ییدنلوا ناس هدالاب هحنلک هنلاوحا كن ه را ان وب

 یروطو لکش لیدبت كنيروهج هسنارف تقولواو شلوب رابتعاو ذوق هدایز
 یغجهبمهراقبج هشاب ینوب دوم دوخ هترابانوب قحا ۰ یدبا شلوا ندلاح همزال

 كما باج یزبس نالوا ییتامولعمو روهشم كا هدنحا روهج ناردم هللا مزج

 اظن یک ییدتسا هتموکح هلا ذاختا تلا رب هدلا ینهنرابانوب ید زییس بوبتسا
 راشم و وارق هل دم تاتسرکح تنه یا اش اتو رده ود هما تل
 یسلح ندنفرط داتسف ناصا ضم ای وک و راشعارق شک | كنا امدف دو
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 Ny هه رابات وب یسەظفاح سا ود شغلوا ممصآ یتروص قہتغاط

 ا E نسب لرکع ید

res ا( دن ا فلکت نالوا قو a 

 نکیا هثحابم تسدرد یصوصخ ینییعتو بصن سواسنوق تقوم جواو یدیدجت |
 هلا عافا ید یاضعا نالوا ددرتم كردا دارا قطن ر بورک ورجا هب رایان وب

 تقوم كنوكود هژور هدربو كزيس هلسودنکو شمریدتیا قیدصت یصوصخوب |
 لوق ید هنج رازوش یرارفوو ردشمردر و رارق هنیرالوا سولسنوف ۱

 نانلو هدنآر فلاخم هدنعبدالشاب هقطن بوراو هاروا هت راپ انو هرزوا كمر دتا ۱

 كردبا هرافیاب ود زیمتتسا رابج زب نوردنک یزوس كن انضعا بوتایارتهنك 

 ندلاح و رکسع هداننا یل د رشاش ینغجهای هن بولت وط قطن هل راعا مو هسرزوا ۱

 هتراپانوب هتیرزوا كنوبو راشا صیلخت یترالارنج بورک و رجا قرهلوا رادربخ |
 هرزوا یرارق كنساحم امدق نامهو شمتغاط یسلحم بود رو ورجا ی رکسع |

 سواسنوق تقوم چوا هرزوا قمم اي همانطرشرب ندکی هلبا یلیطعت یآ جوا كلراسلحم

 یسلحم رازویشب كردا هلغ ینارادفرط كهنرابانوب ًارخۇم بولوا ربکرارق یصن |

 ا راتاذ روهتم لبخ یک نارلاتو یس هدهماکنهوب ردشا قیدصت یرارفوب ید
 یدبا راشفلوب یرادفرط كنه رایان وب .

 نوک ود هژورو نیس و ه رایان و قرهنلوا خسف یتموکح ناریدم هنن رزوا كنو

 ءرادا هترایانو و هلآ تلود ٌةماننوناق قجهامای زببس بونلوا بصذ سولسنوق تقوم |
 یدا راشمر و رارق هدنرلس هرزوا قلوا لوغشم هلا تموکح روما . 0
 داف ولرد ناك رف تیلارق هلا ینارادف رط هطرفم تیروهخ تقولواو تصدی 

 هقاضمو لالتخاو شوشت نیهر.یسلخاد روما كنهسنارف ندنرلقدلوا ردا

 لقتسمو قلطم یسهتفوم تم )راس ولسا وف هد هس دنا لاکر هسا سەلام

  EE aوشا ادتاو یدشمالاف لئاحو عنامرب هتسا رحا كرلهراح

 كنيحنرفا “نا نب رشت عقاو هدنسالوالا یدامج یسهنس ترد نوا زویکیا

 تیام نأ كردنا تضف نسر هنیرلودنک یهتراپانوب و عاعجا ۳ نوا

 | ردراشع 3

 هلامو هکلم تاحالصا هک و بولوا لسم یتراهم هده رکسع روما كنهترابانوت
  9 ۲ده 2

 ا اک قعناط مدا هکنوج یدرتسوک لوط د ید هدنرلشیا

 یرظان هسجراخ ینارلاتو یرظان هلدع یتاذ روهشم مان سرساباک ندشیدلوا

 ( یهبرو)



 س

e ۹ = 

 كا كرصع هلب وب یخد یراتب رومام رئاسو نییعتو بصن یرظان هیبرح یهبترو
 ناربدم هلکشا شت وقت هنابراو لها یشیا یه لسالاو هنیرامدآ اا ردو 8
 یبا تنش ف هد هنامو هک تالکشم نالوا اعور هدهسنارف هدنرود

 بولوا براح هلا هسنارف به ابوروا لود ادعام ندایناسا هللا اسورب تقولواو

 فرصت و طض كنابلاسا ولیرتسواو ماود هنسهرصاح كنه ردنکساو هطلامولهرتلکنا

 یندنلوا ناب هدالاب ولواپ یروطاربعا هیسور هدهسیدبا هدکمنا ماها هن صا

 كنولیرتسوا ینو هدقدلا یر ین دوا ناشیرب هدهرحشوسا كنسودرا هرزوا
 ارتسواو هرتلکناو یدیشمالشاب هفموغوص ندنراقفتم ردا لح هناخ و دصق ءوس

 شزاون كجهدا بلج ینهجوتو لم نوجا یماود هدقافا كنولواب یرانلود
 | شلرآ ندقافتا ینعم بوملوا لوبقم هدندنع هدهسیاراشما یعس هنصوصخ مارتحاو

 كتبا بلج هنفرط ودنک یواواپ ناه كردیا نطفت یهقیقدوب هتراپاوب یدبا یک

 ا طس وت ینتلود ایسورب هرزوا
 ٠ یخد زییس هداننا یتیدلوا لوغشم هلا هجراخو «یلخاد روما ولو هتراپانوب

 | هجشکح همان ونافو یدیشما لاکا یتسهحالیساسا ةماننوناق ینی دل وا شلات رتا
  قرهلوا لئان هبهیندم قوقح رلنلوا لصاو هنشاي رب یعرکی بولوا ندنسهعبت هسنارف
 | نونلوا دع تلم تشه هدلاح یراقدلوا ترابع ندسوفن نویلم ىلا ش ران و
 یننصناراتخ هسمک كم زوی یلا شب یراکجهدا باما هلساسحرب هدنوا ندنراجما
 ۱ مدآ كس ش لا ىلا ی رلکج هدنا باعاهلساسحر هدن وان دنر احا ودنک ك لذكك راناو

 تاذ كس ینلا شب یرلکحهدا باج هرزوا تسنوم كلذک كراناو تلایا ناربتعم

 هبهصوصخ تامولعم یک كاابحلبا و كايج هبساحم و قللارنج وققلوا یرافنص تامناربتعم

 رد اتو هک | هحرد نم یاب ىر وا اس ر نا جاتح

 تموکح هداندا تنا ) یهماشنوناقو نیس ندنکیرلک مزال قمنلق ناتو ا

 تاماظن و نارق اعات هساسا ویو یدشما هصالخ هلبمالک ( ردکک قلا هدالا
 هدنقوف كنسهلح هللا سرت راناوردو ناچ ددعتم نوحا هظفاحو یظنت یهعرفتم

 راد هحرد هحرد یزارومام ارحا یک ینجهللوب تلم یاسور سلحم (انس)

 ندنف رط انس ءرزوا قلوا هدنقوف كنهسارجا تموکح هنا ناصتاو اا ند رافنص

 رومأم هبرح یرکیدو هحاص یبرومأم ةفبظو كلوب بولوا باتا مظعا بختنمرب
 یاخنا كنبرومام فک ربارب هلیسلوا ترابع ندنباختا سواسنوق کیا هرزوا قلوا
 اضما یاوقو دوهعو كما لوق یلاو هسواسنوق ییاو یسهرادا كلاصمو

 ییدروکموزا ینلع انسو قلوا نم هیطعا تم ید ا کلا



e ۷۰ رب 

 هروهج هلییسح یدرفتو ذوفت نوسلوا هسیارولوا مک ھو یمظعا بختنم هدلاح
 هماننوناق یراصوصخ كماسهدیا لیدمتو لزع یرومام كحهرو هشدناو قوخ
 . ىدا ندساضتفا رود ذم

 ندنکیدمر ولا هنشا كە رابانوت نالوا لئام هلالقتساو درف تاغ هسا یرلارو

 یسلوا عقاو فالتخا هدنرلهنایم هللا زس هلتهح ییدمهدا لوټ ینهماتنوناقوب

 کوب بولیشپرک هتتحت یمیظنت هماننوناقرب ندیکی هرکصن دناثحابم قوج رب هنیرزوا
 قزح یسهحال لزبس هدنسهحبتن كنارک ادم ندا نایرح هدرانوسموق اد

 شاب هنیرب كنآو اغلا یترومام مظعا بختنم طقف بونلوا لوبق هللا تارت
 یسفلوا رابتعا نواعم کا كسولسنوق یکیا رکید هلبا عضو ییرومأم قلسولسنوق
 نع راسن رومامو الکو حنا بولوا قرف ندلارق هاوو مان كسواسف وق شابو
 و كنا كمما اضما یرهماندهع و نالعا یرحو حلصو ناعآ و بصا

 شاب هرابتو هرزوا قلوا كلهنس نواو شلر و رارق هن راصوصخ یوا

 نایت و باما سواسنوق ینچواو یجنکیا نوربل هللا زرسابماقو سواسنوق
 یه رګ هنس ترد نوا زوسکیا كس قرهنلوا تصا یسرانس ید رتسو شلدا

 تموکح ته هدنئاوا یسدالم هنس زو زکس كم نالوا فداصم هننامش

 . ردشمالشاب یرود راسولسن وق هللا لاک ا

 تعرس لاک بولوا یرادمکح هسنارف هاتناونع سولسنوق شاب هتراپانوب صاح ا

 رازهلکنا هدرلزکد امومعو بلاغ راولاپرتسوا هدایلاتا طقف ردشمالشاب هاا را هلنا
 هلامهشاضمو قوت یامهم و رکسع هبافک رادقمروهج لب اقماکو بول وابلغتم و مکحتم

 هدهسیا شما تبغر هحاص یرقاب هنالکشم وللثموب هتراپانوب ندنغیدلوا لاکرب هسیا
 ءاوخ ندشیدنلو هدنراکفا یاود كيرح ( تب ) روهشم یک و شاب هرتلکنا

 هدنف رط اللاتا هدانناوب و مادقا هه رح باسسا لامکتسا یخد هتراپانو هاوخانو |

 تاذلا هب رابات و ندنخ دل وا هدکعا ماود هب راح هدب راند ی رالارنح ارتسواو هسا ارو ۱

 هطلام رار هلکنوو ماتهاو دهج لدب هنر ودرار هرزوا كمت هفرطلوا

 ماق یخد هه رح ربادت ضعب نوجا یصیلخت ندنسهقولبا زیاکنا كنهردنکماو

 یتداوح یی دل وا ه رزوا E ER ار هاملاس را كمىلعت هر هلفو شا |

 ۰ ردشمر و ید

 هاو ازاد حورشم هجور قرلوا رب ندلاوحا لدبت ی هدهسنارف هسیا ر هلق

 یی دزاب نا هروهج ناردم را هلکعا رادتسا هنسه وام هکر اتمرب هاب | ۱

 5 ع ت ست ا ۳۹

 یسهفهاضمو با رطضا هحرد كنه رک سع هف رو نالو ىي ساکلا رصم هدار رح

(+ 0 



e ۷۱ زوم 

 هلمناس aT دناع هب هن رایان ود یتلوئسم كنو و مالعاو ضرع قرهل وا یهغلاس تب ۱

 . یدیا شما ماهما یەت راپا وب هلسه والع تا ونع کندو

 كر هلق هداروا بواب ردنوک هبهرتلکنا كرهشود هند كرازیلکنا تار رحنو و

 ندنراقلناشی رب هداعلاقوف هابوب كرازسنارف هلغفلوا داععا هلیماق هسرلزوس ولهغلابم

 ناه كرهذود هنععط كما رسا اما ناخ بولوا نون رازیاکنا ینالوط

 كماعا هلماعم یربع نا رساو دخا یتسهلح هدنقح رازسنارف ید

 .یدنا شلردنوک شا هتمسا لارما هرزوآ

 همان هکراتم رک دلا فلاس نالوا اضما دش رهف هلا مرک ارادرس هجرک او

 یرلاغود یتلود هسور هلتلود هرتلکنا نالوا یعوتم ید تسسا هحنساضتقا

EEكحر و یراهر 1 روص هرلرسنارف هرزوا ك را  

 طقف یدغوب یسهفک تدوذام هنسارجا یمسر دهعلر هلو كتىمسا هدهسر دا

 نطُش و كرد یهقیفدوب ندنراقدلوا زستامولعم هدمامولسد نف یرالارنج زسنارف

 كجا باط اضمارب هدیابوب ندتیمسا قرنادلا هزوسرب یناوه هلبوب بویمهدبا

 . یدیشماله برا طاخ هلی
 تهجد وا مرک هن یمسر دهعتر هدناب و یلود هرتلکنا هللعءاس

 . ردشمر و صا هتتمسا حورشم هجورب هرزوا كمما یربسا برح یرازسنارف

 کما لاح ناس هر هلق هلا باج لاکو بوجح هاسهدایز تیمسا ندتیفک وب هیفامعم
E ATشات لوصو هنسا ك  

 یدیشملنوق هبارجا عقوم یداوم کا كنهمانهکراتم ردق هتقولوا كردا

 راو ندنرلاغا م ر ارادرسو تدوع ههسلدع رهف هدناضمر ةرغ : هکهلب وش
 قرهل ردنوق هنسهناخ اغا نسح ستح هللا لاسرا هرصم یاغا دم یتی دلوا شمروتک

 دیس هنا یالآ ادم انا دن ندشذلوا شا هتنو صوت سو 9
 نا E تل ود یرلکدمروک ورندقوح قرهقح هن رس قلخ هدنلوخد

 شوخ مسر هدنلوژپ هنسهباخ كناغا نسحو راشلوا دا علد و عرف هاسسهدهاشم

 طقو ینایعاو فارشا كنهداب و ولقا-واو املع یسادرف راک هنتسارچا یدمآ

 سا هعطق ییا نالک ندیمرک ارادرس فرط عاتجالاب ینارتعم كناراصن راسو

 هشادنلوا بصن رظان هرصم ناود كناغا دمحم یرب .ردشفلوا تئارق فرش

 كناشاب ینطصم هسوک نانلوب هداروا ردق هنندورو هرصم كمرک ًارادرس یرکیدو
 . یدا رتاد هنغیدناق نابعت ماقمناق

 هحاساو یشاوم ید رازسنارف بولوا نونع روصتام قوف ندنو رصم ءیاها

 کت و چک تبع دیس سی وه جم وہ تاردح و و e تیم r سس دی و مس سس تب تست سس دم تست



Fwسی ۷۷  
 ندقدلوا رک رارق هلاسم طئارشو راشمالئاب هفعاص ییرلابشا دناوز راد ههعتماو
 لاحا ریاسو هناخهجو بوط مرک ارادرس ۇل دنا فرطرب هرفس ادت هرکص
 ندنساضتقا هلواقم یسهملخ كرصم هدلاوش لالخ هکنوج بوغار هدشب ع یلاقتاو

 ندربهلق اشاپ ینطصم یتح بولکه سیل هجرابکس هدنسکیا یعرکی كناضمر هایسلوا
 یسلاو رصم الواو تعنع هس هللا رصم ناسعاو فارشاو املع ناذبتسالا

 ارجا ییدمآ شوخ مسر كردا تاقالم هلا مرک ارادرس هدعبو اشاپ حوصت

 هنسهبرق هب رطم ندارواو هتسهرق هکناخ هبرصم یاحاو اشاب حوصن هدعب رلشملنا
 ندع دلوا شل هتهجو بوشالوط ندشاح دبعص ید كب دایمو راشلک

 هله كرلزسنارفو ۰ یدیتلوا مارک أ رهظم هلا لوخد هتنروضح مرک ارادرس

 طاسد هورل رز ندهبمالاسا رک اسعو هک رد کد کیی ماط ماط هرلرب ی رلکدتا

 | هدکمتک بولک هرصم جوف جوف ید یقاطرب بولبغاط هنیرافرط هروصنمو
 | ندتماقا زارب كرهلک هرصم جراخ اشا ش ورد نانلوا بصل یسلاو دعصو . ىدا

 .یدا شعا تدوع ه هسنارف رالارنح مان هر د هللا ووادو شمتک هتبناح هنلق هزکص

  یجنزکس نوا كلاوش ندنغيدلوا مامت تدم نالوا نيعت نوجا یسهیلخت كرصم
 هیاشاب ییطصم هسوک بور و رارف هنمیاسآ ثكنس هعلق رم رب هلو ینوک هنشراهح

 ح یقطصم ود رداب مون نوک لوا هروک هنر رح كنالوقبن معم هدکدردنوک ربخ

 لطابو هلکع | رخ ات هننوک هبنش یمادرف كردن ابا ندنمیلست كنەعاق اشاب

 0 ردشملکح یتمادن قوح كب

 هزح یعوج را زسنارف ندنشبدلوا ررقم یملست كنوعلق ینوک هنج : هک هلیوش |
 ندتمسا لاربما ك لوا نکشلاق هسمک زا رار هللا ر هلق هدرصم بو هنففرط |

 نانلوا دقع هلا مرک | راد رس نوجا یسهبلخت كرصم هد وتکم نالوا دراو هر هلق

 هرک و ینم هغیدلوا شمالدنا قیدصتو لوق ندنفرط یتود هرتاکنا هلواقم

 هدعاسم هن رلتدوع ههسنارف ندرصم كرازسنارف هحنمکح تالعت نالک ند هرتلکنا

 ۳7 یداوا ا کمزدنوک محشلکنا كار ذی ربساو ذخا یس ولج بزم مآ
 نرزطامو ناطباضو اما راسو یرللارنج لاحرد قرهلوا بضغ شتآر هلق ناغلوب

 راضح كحدا تئارق ییوتکموب هدنروشم سلح یکیدلیا دقعهلعح یهو هسنارف

NEلعتشم بضغو زا ورد نوک تسملخو لیقتو ردکم  

 | ود ردالوا قلوا كاله هدرایدوب هسیا ندکعا رابتخا ینراسا هلهج ووب قرهلوا |

 كنکیدلدبا تیاعر هننومضم (رخیال ربا ) و شلروک یسهثیس مظع كداقتعا

 | كلزستعاطا ك رکسع یخد ر هلق هنس رزوا یراما در ین رافبلکت ول رازیلکن ان دنغارب

 (هکلس)



 یسهلح هاکع د مدنشعا لوق یا ندارد طضا و تذذت رس یاد یهطاصموت نب

 ردقو لو هقش نوجا مزب زرولمهقح ندارو هنرزوا هدقعنم طورش قحا رب

 هب هدقعنم طورشو نوسیا تدوع هندودح ماش هک تبا غیابت همظعا ردص ناه

 نوستروتک هددج تاملعت هتتمسا ندفرط یلود هرتلکنا راد هنغحهللوا تاعر

 ندنغج هلوا كعد كا م هنس هل نم رلنمشد قمراقح ندارو یزب هسخو

 بولواتاذر روسج كا ًاتاذ ر هلقراشم د زروح هه رام هلکن |یخدزب هدنروصو

 يمصت بوق ا لد ردق هه هج رد كوص كح روك یتاتم هل وب كراضح

 تکرح هرزوا كمتک هه ردنکساو هخندسل وا تغارف ندندوع ههسلارف كردا

 نالک ندتمساو ا را هفرط نه راد هنس هداعا ك رکسع نالوا شما

 رضاح کک ناه لمر و باوح هلا ترفظم هراقاخانسک هلو یکسع) یا |
 هلک ویو شمردتسا رش هنیرکسع كر هریدتبا ليث و عبط لییذتتاب هلی الک ( زکلوا

 هدب ولنکح هند ودح شب رع مظعا ردص هاب لج هنا یاشاب ییعصم هسوک رب ار

LNا  
 هاشم ندنراقدل وا كلاهتم هو صا 0 رف هللا برح مه کلاس هک

 نوحیساطعا تصخر هنراتدوع هبهسنا رف 1۹ در رسنارف هلواقم بحوم رب

 شاة یتسفلوا غیابت E ینسلا هراخ ابا راوازیلکتا

 دیشر هدلاح ینیدلوا یطسوتو لخدم ید كنسودنک اشاب ییطصمو

 بک كشبا هلیخاسقنا تن زاقم یرافداوا شیلا دقع لری وا طمع و
 بوقح ندنناپ كر هلق هللا تربحو هشيدنا مظع ردنا رد ودیا تالکشم

 ردم ااھنا همرک | رادرس یف لاحرد

 هظحالم و قرهلوا ینروص كمللاصالختسایرصم هجزسه راح یلما كم رک اراد رس
 هدورک ین هراس تامزاولو یرلپ وط لوس ندنک ودا شفلوا هکراتم دقع هسرزوا

 نت وار هماعلل مارو هاروش یتوخ کا TY توقا
 هدلڅر هغدلوا یز , هدناپ هدهسا راو كلەىلع ولتسلک هنس هدنشا 1

 یک ماع ربقت و اضع به کال هملع اش بولوا EES كج هدا تاس قوح ا

 ا لا فاش رکر هک هلتهح ی دلوا تراسع ندبع یسهلوقم ین رد

 هرصم كرهاک ههیلداع حوا ربو شما ممجت بولکق اخ ولتیلک ندف رط یه هب ودرا
 هکناخ بوقبج ندسلب یخدمرک | رادرسو ینیدلوا شما برقت ردق تعاس چوا
 ناضاو )تنوع كناشاب ینطصم هدلاح ینیدنلوت هرزوا كلک هنس هب رق
 نایرع ریاشعو نمهلوک هجو و هتنجهلوا تلع هفیجارا ولرد تدوع هورک هلغلوا

 كن ودرا رب طوبضمانو مظتنم ریغو طولخو بک ندرکسع قوزوب یثاب ریاسو
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 تن هکمادام ) L2 هر هلف ناه ینم هش دلوا بوک و لکشم ۳۳ یس هداعا ناه

 ا 0 اور طقف رو رال یف قدرطم رس ەر یدلوا
 لاا. ركتكلغ هلن | باکرا 2 راک ی دم و زکلوا یمطمو ناما ندز و زکیدما

 هجن و نب زک هسیا رولوا قجهمقیج اما نمهلسا یشرب ید ندنفرط رازیلکنا زرلبا |
 ۳۳ وا شرک زک O ودنک هزکم مع ةدا هداعاهورک یر اسع |

 یناربرحتوب رب هلق بوردنوک هیماس تاریرحت هعطقرب یواح یدبعوو دعو ويد
 ارز یدلوا ضوقنم هدهایم زمغیدباب مزب كعد هلون ) كرهلکهضع هنارقلایدل

 هسرزواما یندلآ ندنتلود نکشعا قیدصت یزعدوع ههسنارف مزب یلاربما زیلکنا

 ردلاح ضمامقیچ نداروب هدلاحوش مزب رویدیا نایب "امسر ینکج هدیا ریسا یزب
 وید ( زکیدیا تردا هب هرات هللا رازیلکناو تدوع هسش ناهزس هسا زالوا چیه

 برقت هرصم یان هلکلهباغ ردقوب کن وچو رثأتم مرک ا رادرس هلکمتا باوج در
 هل رکسع ی هلوقم ی رد هل وب هدهسلا راو نا 7 بع تدوع جا

 دد رام هدنس نب صا ندنغ دلوا برو كلام لحهلاع هب ود را مظتنمر سوبا ندنلاح |

 رار هلکنوو ماود هب هریاخم هلا ر هلق هرزوا حورشم لاونم هن قرهلوا ربحتمو |
 ۰ ۰ 5 سم 5 0

 یرانوک نک هاباهر اخم هل و هسيا ر هلو بولوا هدکیا مادقا هنعح ك رکسع ی رفتم

 هلا كرادت یترتاخذو تامهمو هداعا یترکسع نالوا ناور هلو كرهاس تمینغ

 هنعان وف یهدک زواو هنس هعاق رصمو ماعاو هتبهآ یتسهب رح باساو هوست ی راشا ۱

 ه رکصن دک دتا ماسخ بص هد عم جراخ هلا ینسفای و E pG رادقمرب ۱

Eهارو هدن واوب هد رب و یاشاب ییطصم هسوک ینوک هش سنا  

 ناه بودا فیقوتو سبح یتسولسنوق كنتلود ابرتسوا نانلوب براحم هبروهج
 كمربداسیکر ح تقوو تشت ههمزال ربادت هلن قمصابیوناه یودرا هحیک لوا
 . ردشملبا بیترت یتسملنا پوط چوا هرزوا
 قلوا كسشقلا یتسودرا مرک | رادرسو كسب زکس نوا یتسودرا كرب هلق الوقم تم

 یمودرا ا رادرسو كم نوا یمودرا كربذلق ریبت ویسوم ردبا رب رحت هرزوا |
 مقاوم ادعام ندهبردنکسا هلا رصم همدقا رب هلق نکل رید یدیا كيب ناسکس شم ۱
 بویلوا رکسع یلک هدنس هظفاحم هیردنکساو هنغیدلوا شملبا میلست و هیلخت ییهیرکمع |

 كنسارسی هد هکب زواهاسهعاق رصم ندنوب قرهلوا جت به هسیایرکسع قاب
 قوسهکنجهرک و د ا رظن هنفادنل وب هدنراهدار كس ییا تیاهن رکسعینیدقارب هنسهظفاحم

 هت یتا ور كنال وقبن ندنکی لک م زال قم لوا ردق كیعرکی یرادقم لرکسع یبدایا
 هد هس دنا هدنراهدار كسب ناسکس شب مقاولا یف ید یسودرا م رک 1 زاد تب ودر

 تو
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 عمتح هدنناي م رکا رادرس ندضیدلوا شملغاط هارو هباروش یسلیخ رب امدقم

 رک اسنع هشام عم یدا زامهلوا غلاب هلس من شقلا کلاتحا رکسع نالاق قرهلوا |

 قوخ رده ره رکتبع قالوا مظتنمو لعم هدهسیا هدایز ندرازسنارف هجددع هبمالسا

 . رد راکرد یفجهبمهلوا لداعم هب ودرا رب مظتنمو تم هسلوا

 كحهلسهدا تمواقم هنموګ یراوسو هسعل هرزوا برح نف E ر هل

o کر قرەلوا مسقنم e 

 رآ رب ینیدصاب هل نم راقایا وش مدنسااکلا رصماراشادلوب ) اباطخ « شرع
 ۰ دی دنا ( زک هسرولوا كج هدیک ورک مدار زلکد كلام هّتشر هقش ۱

EEE TE ۱رج هناراک ادف هد و دابادان و ( 

 هن همالسا لها رارتنارف لصالا یا زلملوا رظتم سما رو
 یاح نوجا یراودنک هدورک و هدایز یراتراهم هدب رح نف هدراهسیا زاهجددع

 . یدا هدامآ کنج هدنلو كاسادف یر یه ندنرلکدلس یتغیدملوا تمالس |
 لوا یسهقرف شاپ حوصت یسلاو رمعم ناو هدنماقم یسهمدقم كنوباه یودرا

 ید كرام لک تولو هد ت ر ارم دورا كلام یودرا ۴
 كيب ترد چوا ید هدنسهیرق هبرطم عقاو هدلح بیرق هرلنآ یدما رارب کوک

 . یدنا راو ید یراوس كس چاقر هدنرلناب بولآ سیرتم یرحیک

 با رازسنارف رانمهلوک کن وج هدقداتآ بوط یجنکیأو یجتنرب هرزوا ییترت كرب هلق
 هعا هنتکر حت لوصا كنسودرا هسنارف ندنراقدلوا شملا راهب راع قوج كب

 هباشاب حوصت ك دارم ناه قرهلوا ظقیتم هلیسح یرللوا شملبا عالطا تر

 قمل وا هدنتن قمصاب یزب هسیا رولیقاب هنشیلسنا كراپوط وب ردنیه هزب رازسنارف)
 هنرزوآ یسم ردنوک ربخ ود ( نوسنلو رضاح زکسع ِ هبعا تلفغ رار ی ک

 (زکییشا شالت هدوهب نمهدبا موم زسنارف هنیرزوا رکسع ردقوب ) اشاپ حوصت
 ید بوط یحنج وا نالوا تمالع هنیرها تکرح هدانا ییدلبا باوج در وید

 دا نالا کا ها نک یر کر کک دارا رسا فو
 شعاچ بوشت رازسنارف مدقم ندر عولط هدهسیا شلر و مما نوجا یسلوا
 . ردشعا ماحتقاو موج هنس هبرق هیرطم ناهو
 ندر عولط قرلوا لومام فالخ هلبوبكرازسنارف ادتبا ییهیمالسا رکاسع هتشیا
 رک ار هدنتعم اشاپ حوصا طقف یدشع رشاش ی ناف هاو کر هل مدقم

 زىنا رف هلا لس رهن ناه بولوا یس راوس نمهلوک و ولن امع رداهب و هکر ا عیرس

 رادقمر هن رژوا كرات و رب هلق هاب رلع کس ی لغوط هرصم ندینعورآ رسم وا
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 نمملوک و ولناعیسیرااوس رستا نف هدهبنا لشمتسا قلوا هار دس ها لاسرا یزاوم

 زا رغ ات ردنا هطاعنا یر وب هولا رک اس تولوا لباقم هتسب ا
 ین رلکولب نوغاردو یحوا هنیرادادما نوجا صیلخت یرلنآ رب هلق ندنراقداللشاب
 هب رطم ندمشن بولک مرک | رادرس لا نونا یودرا ندورک نکل ردم ردو 1

 لارنج كرهر و تىما هتهج لوا ندنغیدلوا مدقاو مها هدنسودنک قتلا ینسهبرق |

 بوقبج ندهبرق هليا تدالج راهظا راب رحیکی هدکدتا قوس هننرزوا هب رطم یاشر

 هلکمیا شتآ نیکسک هسیا رازسنارف بودیا موج هنیرزوا یسهقرفاینیر لارنجو
 سکو ک بویمر۔وچ زوب نکیآ شلوا حورو دیهش تارفن یلیخ رب ندرایرچیکی
 کنوس یلوقرب كرلزسنارف هدهسیا شمالشاب هفماتیوا قاجمو جساق كرهلک هسکوک

 هل را تک رج ندنای ید یلوقر هدلاح یيدتا مو ندنسههبج كرلب رحیکی هللا

 موج هنیرزوا یسهبرق هب رطم بوشل رب لوق یاو ۰ راشملغاط بولیزوب رای رحیکی
 قوجرب ندنیفرط یک یرلکدشود هنیرزوا هیمالسا رکاسع هلا ینوس كردا

 طبض ینسهبرق هبرطم رازسنارف قرهلوا مزهنم هبمالسا رک اسع هاعوقو تافلت

 اشاب حوصن بولیغاطهراهوا ید هیمالسا رک اع نالیزوب هداروب و ۰ رشتا

 هدکلک ندورک رب هلق هنیرزوا كنوب ۰ راشمتنک یرغوط هرصم كرهشلرب هلسهقرف
 هدنس هبرق هب رطم كراب رج یک هرزوا قلوا هاردس هتسودرا مرکا رادرس نالوا

 مع ترد یرکسعو شنا تکرح ورلبا نامه بوبهلبوبج یراپوط یراقدقارب

 ناب رف لارنج یسکیا رکیدو ابنیر لارنج یلوق یکیا قرەلوا مسقنم هرالوق
 . یدا شعرو ورايا هرزوا قلوا هدنس هدناموق

 ربخ یبرلکدتسا موج هنسهرق هبرطم حورشم هجورب كرازسنارف مرکا زادرس

IEEری هلا ات یهدنناپ هرزوا كمشث هدادما  SEهدهسلا شملا  

 ۳۱ رم ا ا یسه یه طم زا رسفا رف مدقم ندا وص و هاا
 لباقمو فداصم هرکیدکی نیفرط هدنسهرآ یرله رق سوقرسو جرم ندنراقدلوا
 لوس هرزوا ینیدنلوا نام هدالا هدقدنلوا ترشاىم هنکنح بوط ادا قرلوا

 هدقلبشوط كرابحش وچ دوجومو ندشیدلوا شملغارب هدورک هلیقاط راپ وط
 ار ات نادنح هرلزسنارف ك رلهلک نالسآ ندناممالسا فرط ندش دلوا یراتراهم

 ینمراپوط مزب هلتهج یرافدلوا یهام تیاغ هسبا یرلیحشوط زسنارف بویلوا
 یسراوس ولامع هفرفر هلقمالوا هراچ یرغ ندموګ هننرزوا یراعا لطعم

 هدهسیا شما موم یک مریدلیب هنب رزوا یرالوق لکشلا عبیم كناببرف لارتج

 هدتعرس نالشسا رلتا ندنخ دلوا شلراپ نرد نرد رارب ندنندش كعاحبص

 ( بویملشبا )

 ات ی

 ٤ زا
۱ ۱ 



 دز ۷۷ رب

 مقلاص یک ر وماي "ةعفد ندنفررط رازسنارف یک یرلکںلک هنلزنم مقلاص مامتبویملشیا

 هسرزوا كلو ۰ ردشلوا دیهش بوشود یعوح كنراوسو هلغل رب دغای تکتنمو

 لعن ترد هنمالسا :رکااتسع هلکلر و ی سما شورو ًامومع ندنف رط مرا رادرس

 هدهسیا راشعا موم ندفرط یهو هطاحا ین راهمق مدرع كرازسنارف بودرکس

 بوزوب یرانوب هبمالسا رکاسع هلکم روکسو شتآ ندفرط ترد رل هعلقوب
 . راشلوا روح هتعحر ندیدم هدیغاط

 كرت كن هبمالسا نک اع نامه نابرع رناشع هدنمازهنا هاهحو وب كنواه یودرا

 ح . ردراشل و وق هنسامغن كنهراسو تامهمو راخذ ییدلبا

 هضق ودنک ناک اک هدهسیا رلرتسا ینصالختسا ندند ول هسنارف لرصم رانم هلوک
 هرصم هنارفظم كنواه یودرا بولوا هدنسوزرآ كم روک هنس رامکحتو بلغت

 رل رسنارف رصم ك دام صوصطا لع رایذا ان هسیدنا ید ندنسرک

 | ید ندنزلمرک .هرصم هنالاق كنهنامع رک ابع هنا لعقنم رد ندنسهل و
 ۱ تیام یودرا هلن SEN مدت راع بند شات زا ات و را زدقلوا
 كن و اه یودراو و رک هبال رایت الاصا قر هلو یک یریس هدنحانجر

 ۱ هللا ر هلق بولوا ناهن ندزوک كردک هنفرط لوح هل رکسع ید هدنمازهنا

 ۰ ردشعالکا هر رسلارف یغحهشو وا

 ميهاربا طقف بولوا یرکمع ولنانع زکلای ندبا یس هناقداص هدهبراحوب لصاا
 . ردشم اتع نع هرصم كردما قاحتلا هنس هقرف اشا ح وصن ها رانمهلوک ک هدنتیعم كب

 مرکا رادرس هنس رزوا یتشتو یره هلهج و لوا كنوناه یودرا هسا لاح هن ره

 نمشلاح هخمالبوط هداروا یرکسع قرفتم هلا تکو هل راک یخد
 ی رادقمر هل رکسع نوعزو هلا تعحر هب هاص ندیدم هلوا لباق هدهسا

 : ردشمام هدا فقوت هدرلاروا

 یک اتسع كر ةا فقوت الصا هرکص ندقدلوا لئان هبهلغ هلهج ولوا هسیا رب هلق

 | تخارتساو مارا رادقمرب هدنسه رق هکناخ هحک لواو تعراسم هسقعت ینهبمالسا

 هرکس ناک دتا طفل یس هل لا تبا رم لب نا و
 ۰ یدا شملا تک لع یرغوط هب هبطاص

 لارتج هد هقرا او یدلق تاذلاب هدنسهقرا كن او اشر لارج هد ورلبا : هکهل وش

 فقوت هد هلاص یعتد م رکا رادرس یدنا هدکمتکقرهلوا بتص یر هقرف رابط
 یراوس رادقمر هنس هب رق 4 رف نالوا ین هفاسم ردق ال شا هاروا هلا

 یاروس ورک هدق دل وا لصاو هار وا یسودرا سارق ند دلوا مو



 هضندادما كرلن | رهلق كحدا قسضتو هطاجا ینسهقرف اشر لارنج یمهقرف

 | تیاغ هنیرزوا رهلق بوغارب یاینیر لارنج هیمالسا رکاسع هنیرزوا یسما باتش

  بونمریو تفو هنرامز د هدناکش ایرتاب یرلب وط كرلزسنارفو مور ولتدش

 | نامه بول آ هبهتروا یربهلق هلا طض یرلپ وط كر هروک ندجیلق ی رابح وط
 | لارنج ندفرطو و ار لارتج ندفرطر نکیا هرزوا كما احاو فالتا هاشاط
 ۰ راشعا صبلخ یرهلق كرهشش رابط

 ۱ الو و تعحر هب هاص بونم هدا تاس ید هنمالسا EE هن رزوا كنوو

 تابث یخد هدهبلاص قترا ناکعا تیارمس هرک اسع ی هداروا یتعجر هلقلناشب رب

 ۱ . ردشفلوا تدوع ههزغ ندارواو هشب رع هاش رط هبطق "هل بویمهللوا

 | ناه كرها فقوت هنب هرکص ندقدلتروق ندهرطاخ میظع رب هل وا ید رب هل

 | هغ مرک ارادرس ح ورشم هجو رب مدقم ندنلوصو كن | بودیا تعزع ههیلاص |

 لک اسع هرکص ندکدتنا طض ید یهملاص جانعالب ندشیدلوا شمتک هنفرط |

 ۱ رر هنرللوب ماشلار كردا تیشت هری اد عام تک روت كنهممالاسا |

 ۳۱ لا هرزوا قلا یطاتشد ندنلا .هضالسا رک.ابسعو ناصت رکسع لوق

 | بودا لاسرا ینوسمار لارنج نوجما یطبرو طبض كنس هرا هیردنکسا هللا طایمدو |

E۱ هرصم هدنسل دن یعرکب كنج رفا ترامو تدوع ع ا جد  

 . هنلاوحا كرصم )هلک . ردشملبا تاصاوم

 | ردص یادختک و شاپ ح وصن هرکص نده راح نالوا عقاو هدهبرطم الاب هجورب

 ۳۱ ماد ردق كسو یراوس قهدنراتعم یتاب ح هعنو قدا ناع لاا
 هرصم هلیلوب غاط قرهلوا هدکلرب هلبا رانمهلوک ردق كيب کیا كب میهاراو هللا

 . ىذا رانعا تع نع

 کما عمجت هشوکب هشوک عاتسالا یدل یتراسس كنفتو پوط هسیا یسلاها رصم
 اغا یغد هدلب فارشا یلاشماو یدنفا رمع دس فارشالا سقن ندنراقدالشاب

 هدنحراخ رصللا باب هلا باحصتسا یراتلوا رداق هرضو برح ند هراغمو

 ح وصن هدلاحو هتشيا یدبا راشمروط بولوا رظتنم هراکماحشا هدرا هماط عقاو

 یراقدلوب ناه هللا لوخد هرصم ندرصنلا باب كب مهاراو یدفقا نامعو اشا |
 هلا كتو بوط كر هلکج هبهعلق رلزسنارف ندنراقالشاب کل ەد یرازسنارف

 هراناتسرخ راس یر هلوقمیرسرس ماطر هد هرصوب . ردراشع | ماق ههعفادم |

 یراصت ندن رلکدتا ضرعت یخد همالسا لها نالوا شمرک هتتمدخ هسنارف كو
 . ردراشملنا رادتنا ههعفادم بوناق هرللحم رک راک یس هفاط

 ( لوا



0 

۱ 

0 

e ۷۹ - 

 . كرار چكي یدنفا نانع یسادرف قرهنلوب هدلاح قشی راقرب هلب وب رصم هجیک لوا
 | ین هعطق 0 وا ندرلب وط یرافدل وا شم هل وح كرل مسنارف هد وعارت هد هب رطم

 رکدعرس وردننامز هتراپانو هلبا لق هبهکب زوا بور دچا ین رلکیلد هیلافو باج
 کی دسشعا ترشا هفت | بوط هنت رزوا یغانوق كب دم ىلا نانلوا ذاخنا نارس

 ظفحتسم ز و چاق ر هدارو هلیسح قلوا یزک سم تموکح كرازسنارف یماروب

 كنساروب هدأ لوا ند دلواولتومص یطض كنهعلق کنوح یداراشقار رقن

 یاح نوجما رانو عقاولایفو یدیشلر وک مزلا یس هلازا كنب راظفحتسم هلطض

 پوط ندشنناح رصم نکيآ هدنهاکشی یسهیرق جرم ر هلق نکل یدیغوب تاجت
 كردبا لالدتسا ی راقدلوا شمرک هرصم كنقاط اشاپ حوصن بودیشیا یمس

 هل وا یسادررف هلکعا هداعا هرصم هلرکسع رواط ترد یژنارغال لارنح لاحرد

 منم ینسهجاهم یک هدهیکب زوا كنهیمالسا رک اسع بوش هرصم ژنارغال یتقو

 بوط هرللح نالوا رکسع تسج یک یس هلحم هلا اجماح یخد ندهعلقو ردشُعا
 1 یدا هد وا جاعزا هیمالاسا و ات قر ا

 كرابوط ناشو هدرصم نورد هلعح ییانص و فرح باجا یدنا ناعع

 هرانابتسا هناخ هج ثكردبا تمه مظع هلامعا توراب ندکیو هریمعت ین راکیاد هیلاف

 ند هرصم یایما یدرر و ید قلحرخ زار رار هلا نوشروفو توراب ناه

 قبل وشت 2 یقلخ هلا هظفاع ی رهش هلرزک لوق كد هحاص ك نسح یوادح ۱

 ميهارباو اشاپ ح وصن بوش یخد كب دم یا ینوک ینکیآ كنهعقو یدردیا

 تعاحشو تربغ یلبخ رانمهلوک ی هدنتبعم كردباسیرتم هد هکیزوا رار هلا كب

 دا دص نوک هل رکتسع راجا ززا شدنلوا نا دالا یدنشم 0

 قرهقح هنادىم هرک و یخد ینالک خش نالوا شما هب راح یلبخ هلرازسنارف

 ندقدلوا هدندب كرازسنارف هعلق قحنا ۰ ردشملا ترغو مادقا یخ هدرل هب راح

 مالسا لهاو ندنراقدلوا شما نصحت یخد هدرلرب مکحتسم ی هدهیکبزوا هقشب

 یرامو هناریلد كنهبمالسا رک اسع ندنیدلوا رلهربخو پوط كويب هدندب
 لها هدتلصاوم هسبس حورشم هجو رب رهلقو ید زامهلوا رتومو رمثم

 رواط شب ید یناپ رف لارنح هلکعا راضتسا ین راکدلیا طض یرہصم كمالسا

O E۰ یدنفل و تاوق رآ تنارفطد صم نکن ودنا  

 هطاحا یرهش هرکص ندقدلوا لخاد هننارس هدهکب زوا بولک یخد رب هلق ًاقاعتم
 . ردشملبا رادتا هقییضت هلبا عطق یتس هرباخم هلبا جراخ و

 رکسع ید ندنواه یودرا نوا دادما همالسا لها ک هدرصم قلارار و

۱ 
۱ 
۱ 



 ۱ 2 ا لصاو ه م ندش لوا و راعمو قرط هدهسیآ نت رک  RITESا `

 هد هسا ھو هدنحانح ر كنو اه یودرا كدام هرزوا ییدللوا راعشا هدالاب

 هرکوب ۰ یدشعارارف هنسهحان ناطلارد ید هدنمازهنا كنودرا بوبا كنج

 كعقوم غیدئوب هک دردن وکربخ هتسودنک نوجا سلا دادما هنا دورو هرصم
 راذتعا وید مرظتنم هناوج كن مدردنوک ربخ هنویاه یودراو موفشم هلیس هظفاحم

 رادتا ههر ام یخ هلرازسنارف هحنساضتقا یس هبلج تنابخ هکوبلاح . یدیشمتا

 هلاحا هنسودنک یلبلاو دیعص هلیطرش كما اطعا وکر و عوطقم رادقم رب بودا
 میلست و كرتهنسودنک ی س هعطق دصص هل روصو و شملنا قافتا هلا ر هلق هرزوا قغلوا

 هدنهبلع هبمالسا رک اسع بوشلر هلرلزسنارف كب دام هنرزوا كنوب ۰ ردشفلوا

 ۰ ردشملبا تع نع هف راعلوا هرزوا قمراقبجنددبعص یناشاب شی ورد كرد ا تکرح

 قوح كب ةلتهج یرافدلوا ىلاخ ندقغآ ءرخو بوط هرهش نورد رازسنارفو

 راشلوا روح هتماقا هدراخاروسو هاکنیک مالسا لها ندشیدلوا بارخ هیلاع ها
 ۰ یدشماروهظالغو طخ هلس هدایزندنغب دلوا ندیک بولک ن دف رط ره رصمو یدبا

 كنفتو پوط رب هلق ءرکص ندقدلوا ج معو جره هلی وب نوک زکس یرهسش رصم
 قفلوا لاصیا هن واه یودرا الاس بوقج ندرصم یرکسع ولامع هلتغارف ندنلامعا
 یخدواو شمردنوکربخ ه یدنفا ناڼع هلباج یځاشم ضعب نوما هلواقم دقع هرزوا

 كخماشم ود زرتسبا كنج یلاها بوشود هغایا زوس هدهسبا شمشرب هی هلواقم

 هد رصم نورد هشوکب هشوک هس بوبلوا لباق کرام نک رسا موڅ هنرزوا

 ا مایق اعا ر ید یسلاها قالوب یک ینی دنالشابهبهبراخ
 ید اتشر لارج ندع دلوا شهرک هتعاطا تح و ه رحم هسا هدانناوب

 9 21۱ اا د قرهلوا لصاو هرصم اهلا هرشک تامهم و هب نکسع هقرف ی هدنتیفم

 برت موش ر هرزوا قالوب ناه ر هلق هیلع ءانب ۰ یدیشفل وا لاک | یرلهیب رح
 كردبا هعفادم یخد یلاها بورک هننورد قالو هللا شیوروب رلزسنارف هلکما

 هف رط هل روهط قل رح هد هراو و شمالشاب ه رام واندشو ولن افرب هدول یه

 لد داوا شمرشاش یییلاها لر هلبسک شتآ رسانرس یسهبصق قالوب كردبا تیارمم
 یرکسع زسنارف هدهسیا شمر و ناما ید ربهلق بودیا نامتسیا یلاها زس هراچ
 ۰ ردرلشعا ناب مع ییاها كردا امغی ییاشاو لاوما یراقدل و هدقال وب

 هدلاح یراقدلوا رثأتم كردا اضامت ندوشراق یبهشهدم تالاحوب یسلاها رصم
 ه هراحر واتدش تاغ بودا راموج ولتدش ید هننرزوا رصم رلزسنارف

 نالوا یعاتجا زکم كمالسا یاسّور ضم هدنراوج هکب زوا هداتنا ینیدنالشاب |

 ( یهاخر زا



 ۱ ندق رط یه رار هللا فالدا یمالسا لها قوحر ی هلا ل رل رسنارف یهناخرب

 ندتلف رط هلع وف وری رام ولتدش هشوکب هشوک ندن رک دنا موش هرز و ۰ ۰ " ا ۰ # ۰

 توش ا حکو .اردشملوا قرتح هناخ ردق زوبتردو فلت رامدا قوح كن

 تغر هحلص نواف ناوتو بات یخد هدیلاها قترا هدهسیا شفلوا فیقوت هب راحت

 فلک هلاصم قرهنلوا هکراتم هلا لهم نوک چ وا ید ندنفرط رب هلقو ندن رلکدابا

 ندرصم رار هلبرکسع ولناعع كب مهار او یدقفا ناغعو اشاپ ح وصن ندنغیدنلوا

 یس»غ هححملا یذ بولوا فداصم هايس طساوا كرهلبر و رارق هرزوا قمقبح

 یخد رصم ناسعا ضف و ناطیاضو اما رار هلشاط راع یک هعج نالوا

 یدلاف لد هحرغ ا د عادو هل ال یدلحآ قا هد راهب و و ) بوق ح ند رصم

 . ردرلشملوا مزاع هنناح نوباه یودرا هلدس هم نمز ( ید هراها ر

 تدموب بولوا نوک ی دب زوتوا هرصاحو هب راح مایا رار هليا هکراتم نوک چ وا

 هد رمعم هله ردلکد ناسو فض رعل لباق تقشمو نعل ی راکدکح ل مهم ءلاها هدقرط

 بجوم ییسات مظع یسلوا بارخ كرهشو مدهنم كنهعدق راثآو هيلاع با هجنوب
 رد دن الاح نالوا

 ناق ردق وب اق کیا شمقىح هن ادم هلتس هبعاد تسدم و تر >> را زسنارف ۱

 نوجا یس هص وصح ضا غا كناذرب IEE چاقر هالن وا ا تعانقه راکدکو د

 . ردانعم س غ یراملبا دونات و با رخ یرامع رانا هوو دوج ویانفاه دن رال وح رصم

 هدنقح یلاها ندفرط ر هلق درک هفت ةف كرار لاو 2 هلتروصوت

 نوبلم زکسو ندرصم سف قنارف نونلم نوا قحا یدنلوا نالعا یمومع وفع

 هدنفح یلاها نوا یسافتسا كغلامو و شلآ هع رج ندرلهحان و اضق رکد قنارف
 یاشار شورد ید كم د اچ هدانناو و ردشگ هعوقو رابدمت و مط هدایز كم

 یش دل وا شملبا عج كناشا شورد نوجا نواه یودرا بودا درط نددیعص

 لاونمریو ردشملیا مدق هر هاق یخد نوبوق كيب ترد ربارب هلبا هربثک لاوما

 بولا یرازسنارف هحنمکح همان هلواقم نالوا شملای نوجا یس هلخت كرصم قیاس

 هب راحت ننافس ردق شم نالوا سرت ندنف رط کا راد رش ةرروا ته 9

 ندنرافدل وا شمرک هتناعل ه ردنکسا هدلاح یراقدلوا لماح ین دهایشاو لاوما قوحرب

 . ىدا شمرړدتبا تخورفو طض ید یران و ر هلق

 ید تادراو یاک هرس هئاد د رادا بودا عفد یس هلام هه ام ر هلو هل روصو

 دل راهنناطو هلق راو هنناشنا هم A ردتکسا گرد تو

 ندیم EE یر راصز راسو یاصه ثكنرلرواطو شملبا رادّتا هنس ریمعت

EF )( تدوج عرا )  



 دقع كم رک | رادرس قرهنادلا هنتارحت ولهغلابم كلرب هلق حورشمهجورب یلود هرتلکنا

 همالماع هلآ تارفت کیدلبا كرادت ندراهلوک هابس نالوا ارتشا ندروفراد و

 ۱ یحهدا دادما د رصم اس رف قرهللآ یربخ ین رام هدهسلارف ك هب راب ان وب و

 . ردشمشلر هدرصم نوک یتودزا زسلارمق هلئا یدسا

 ۱ یسمش ود هنلما كما رسا الماکیرلزسنارف E SS هلب اد ریهل وام یی دلبا

 | هلی دامتعا هنساهنا ثاتمسا لازیماقت راراضتسالا یتدلییکیدلک هسر و كم | هتسرزوا |

 یا دام هد وتو هتینساقرهلوایخار ەت روغ ەن ارفق را سنارف هل وام: تخ ومر
 رو لا تغارفندکعا لر یرصمرل سن ارف هرک واود هسا شم ردن وک تاملعت یواح

 .ردشفلوب هد وجحتسح ینسهراح كتملس هدا دادما هرصم ندهسنارف هب رابات و |

 تیب ؛وسک بونم دک فیرش لګ ندرصم یخد هنسوب یشانندهحورشم تاعوقو
 اب هللا دبع هداز مظع جالاریماو لاسرا هلبا ماش لمت و لامعا هدنداعسرد هن مرکم
 . ردشفلوا لاسرا هللا

 e نوک لوا نامه توللوا تقرس رجا زح ه دنحعم هدنسه رع ی والایداح

 ۱ ك رهعل هدایز هک دتکو یدالغاب هفلوع وفوتاف و نوک ههل ار وهط کات هه

 هدهدعقلایذ رخاوا یدلواغلابهفرف یرادقم كنهمو تافو هدش رشناضر رخاوا

 32-2 د هلا روهط ۱ هک رت كصخشر لکشلابوذحم كرام رج روک ذم

 هرکصن دک دانا یدنفا روکشلادع یخ روم هکمویدیدلواعفتمهیبوب كدەيجنتلوا

 ندنراشاط كمرکم تب هعفدر امدقم هکرد بودا تیاور هرزوا قلوا نده

 عضو هنس ری هدب ونو كردا روهط اب و هدف رطه هلکعا تفرس صحش ر یر

 هلا نعزوک ینسهعقو رجا رحوب هله رد ورم ینیدلوا شمالوا فرطر, هدغلوا
REEصحش ر التم هاد وس تلع ندا تفرس یو و رددهاش ید هکم لها  

 تقرس یرجا رح ارظن هلاحوش یدردا قدصت لام قوچ كب هارقف بولوا
 یدا لوا ینبم هلضرغ كربت هلبسح یټ ورو لقع ءوس درج یعا

 ۳ یدل وا لئار هیات وب ۱

 ىلع ميهاربا ترضح بولوا لحم روقچرب هدنراسپ بناج كمرکم تیب باب نجعم
 ر روعو هدارو یروماج نکیا ردا اس ی تا یرلت مضح مالسلاهلعو انس

 رخ ید هدطسو نولوا شورفم هلا صصص یدمش لح ونو رد ورم ود شعا

 ینآ قلخ هرزوا قلوا اود هنناع قلبراص الاحو ۰ ردزوک مو عوضوم رجا
 . ردهدکملا سمل هللا یرالید |

 ( لاو, )



 زن و

e ۸۳ Bs 

 همزال E EE هرز وا قمامقح ندرصم E را رار ورم لاونمر

 . یداهدکعا ماها هتنامزاولو لاکا كنواه یودرا هرزوا كما موم هرصم

 . ردراشمالشا |

 (۱۲۱۵ هنس ماقو)

 . ردشفلو لوغشم

 . رد راشا تبنونع راهظایسلاها نامر هلسافو هرک ون ندشیدلوا شک

 شيعت هللا كابجهوهق هدوبوق ییربحز ناک هداشاب مساق نیشبق هدعبو شملبا تابثو

 هدنسهنس زکس شم شعا رولک بودک ید هرصم كرد اه راکم تک رش دقع | |

 ۷ یدا شک هامظع ترادص ماقم هدنح رات زوکاو شلرومس هح ون ینللصح ۱

1 
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 هجرت بحاص هدک رک هترادص اشاب نسح یزاغ ۰ یدنا شمنلق هلاحا یل کف

 | رارکت ید مرک | رادرس بودا مادقا هنلاک ا كنب راهم رح دوق و مابق هتساشنا

 هب یطخت هنف رط نام رح كردا داز یوطسو توف كرل اهو هداشناو طو ۱

 | فّلاط یئانندنفوخ كراساهو کمرما هدنلالخ یسهسشنوا وشا تد ءا |
 | هلا قمردای راجر هدنرابضعب كشتراغاط همرکم ءهکمو كمردتا ریمعت یتسهملق |

 ۱ فس وب هح وف قسا ردصیطفاحم هرونم هدمو یسلاو د دح هدنه رګ هم وقص هنسو ۱

 ۱ هروهظ هدننامز كن آ یرانایغاب -یطخح هننناح نامر > لرلساهو .ردشم |تافو اشا

 ۱ یسەنسر ناز روب كم ه ده صاع نا بولوا لصالا یحرک هلارا ا یافوتم

 | هنتمدخ نسح ه دلاح ی دل وا یسارتشم دبع كنادوف نسح یس نامل هدتماکته

 | قدص تانا هللا تظاوم هتتمدخ ردق هننافو كنسیدنفا هدهسبا علوا دازآ ةافاکم

 هام رس باعا صع و را تراح دل رهلک بودک هلا نواه یاعود نزایو ردا

 | هلکمنکب یتراجت بورب و هبامرس ههبلا راشم نکیا ینادوق هلا ر اشا نسح یزاغ |

 ۱ وق هلا یسهبئر قلبشاب یحوق هدع و راد وک هده وا اشاب نادوق

 | ناّهع و هنس زخ E EA O سو دما هنوباه نابام هلتسانم وب بودا ینادختک. |

 ۱ هرومهلارزو هنر هنسهدهع هل هرس زوقط ناسقط هل تم كن | كردأ باستا هباغا ِ

 | كنبدا دحا هداز یتفم مالسالاخش نالوا ینابزمهو ینازسفوقو کن

 . نالعا یخد وله و بوچآ ی رفس هیسور هدرب زویبکیا هلببسح یدراب بصعت
 ۱ کرک هسرزوا هحم تباهن بورشاش ینکجهدا تا هف رطه هلکعا برح

 ۱ شعا ررض ندههامرس هدنسهحش هدهسا شلوا رهظم ههلع هدصا تیادب هللا

 . نیدوهلبا یلایا ساویس هنسهدهعو لزع هرکص یآ ییا ندنسولج كميلس ناطلسو

 ۱ هل مس هنا تکا هحداعس رد هدهسا شملا هج و یغلناد وق اب رد هنسهديع



“ 

me A F- 

 هنس هدهع هدنس هنس شن و اها A ع رسندو قرەنلوا رظن فرص ندنلنادوف

 اورحاک هلبا امظع ترادص اا نیرسکمع قوج نکشلدا هجو یكلاو هتسوب
 تدوع هنداعسرد هدنلاللخ یسهنس ىلا بو وداق ی رقس یتیدلوا ثعاب هننداشک هلغمناق

 هد دب .E یدشفلوا صن یطفاح هانا هللا لزع ا E 2 ندک دتا

 بونلواهلاحا یتاظفاح هرونم هتسدم هتسهدهع هللا لب وح هن :کللاو هدح تن

 ردشمللا تافو هلدوعوم لحا هداروا الا هجور هرک وب

 ندهق و ردا ثحم ندنلاظمو باکترا كهللا راشم هدنشذ ارزولاهقدح كب دب واح
 ر ۰ -_ِ
 ثحم ود شعا رد مدل واقف وم د رطب لا را ددع ید نوا زوینکیا 3 ر زا هوم

 یخرژم هکم یوارلاییع ةدهعلاو هنالس نع هلازواجت ربا لذت یتمذو حدق
 یدورو هب هم رکم کم كنسربخ یاف و هدهسدم كهلاراشم ید یدناروکشلادع ۱

 هش وه كل رلساه و نالوا كتعاب هنا رخ كتسرر =< اا فس وب ( هکر د اف و ناس

 ۱ كنسودنک نکل ۰ یهَسا ۰ یدل وا نوع 0 هاو كن | ندنغ دلو وا ىدا

 دک نالوا یطفاحم هرونم هدم هلا ینآریم رم هلو رحوم بول وا ی رب

 یرلساهو كناخا فسو هدننارب رح هعطقر نالوا ِ هنداعسرد كناشاب دیعس

 ۳۲۱ ا شل تدخ نج یرهاللرق هدنلوب تلاعباو بطل
 | شلک هتسحلبا زیلکنا مقم هدنداعس رد تقولوا ندلارما زب اکا ید وس نرخ و

 كن هءاع تلود دوه هدبل او واهس رزوایناف و كناشاب فسوت 1 رظن هار رح نالوا

 (۱۳) هدرز یروصكنهروک ذم تاریرحت رولیشالک | یفیدلوا شملبا یندت یلبخ
 .رونلوا دارا هاشر

 هزاخ بناح كنبرب ندرادتقا باخ ا هسرزوا ییافو كناشاب فسوب هسیا لاح هه

 9 ید  رسلاور زجت و دود لوا یی او و
 ۳9۶ رامعو هنلاوحا لوح ندشدلوا دارم هنوک ندنوک یطابت

 كمرک ا راد رس E ر نداررو لفوفو هننراوشمو,

 رک راید ییاظفا ع هر وم هندمو یعاحنس و دح شح تلایاعم هحنح وم یصعخل

 ردشل روس هجون هباشاب مهار ۱ هدازحش یسلاو

 ی دلوا شملنا SEIS لالتخاو ت رح ىلاو هجا 2 رمحم هد هو[ هس لصاحما

 ود و ه دلاح ترک زسلحار نود ل راج 7

 aS یش نع دمه اهب ندنفرط ر هلق ندنرلف دل وا نرگملر هد رمعم رارکت رل سنارفو

 یالا یسارکو اما نسنارف ینوک یجنرب یعرکب كمرح قرهنلوا بصن یسضاق
 رلشمل | لاصیا هب همك ويا ل

 دداو) (. 



 مهراب
 اه

 , Nhبس +

 ا
 ک ءروهظ هردان ۵ هس غ هعق ور نک

 هد هحغل كردا فرعت هن رامعم ۳ 1 یربمعت كنەلاخ ین دل وا نا

 لاحیض رغ بونشالفاب های لر لف هدنز رط ولتحلضم هما روهظ:صخشر نا
 جاقر هللا رحنخ نالوا خم هدنناپ هداننا کیدا رظن *هلاحا هدغاکوب رب هلق هلکمرپ و
 هنشاب كاموقص هرک چاق رب هلا كنکد یهدنلا رامعم هدک دتبا برض هننک وک هعفد

 شوهس رهلق ردشجاق بوبلهراپ هلا رحنخ ید یا وف هد هسا شمللا برض

 هلارارفندار وا هسیا لناق ردشل وا توف هرکص هقیقد چاق رب بوش ود هر قرهلوا

 EE ندشا ی داب رف 3 رام یدنشعا ۳9۹ تار هاتف 71 عفاو هد را وح ۱
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 424 وط ینالک مس راکوا یر هلسعاط هفا رطا ناه ه دن رلث دل وا .حلطم هتسفم توش

 رخ توروک یلحم یبدسا رارف كالناق یراق ر ند هرم هد هرص یرلفداللشاب

 یدلومو ناماس یمسا قاطنتسالا یدل هم رانا راضحاو ذخا لتا ناه ندنکیدر و

 ه رصم اهد ۳ امدقم بولوا فرع تتاکرت شیوع رد و یتسو باح

 هناکح ییکو دا شملنا مولع ل هد مه زا مداح هللا تماقا هنس جواو دورو

 نوشوا یرخ اا هدقدنلوا لاوس وند ردسراو لخدم:هدنوب تام ا زا
 هس رز وا شوا هحنکشاو بارض ه روت رک هدافا ینغب دل وا ینص E ا

 كنساغا یرحکپ نوجا لتق یر هلق هدک دتا تعجر هماش ندرصم نواه یودرا |

 | :یشاوب دن روش نوک دو واو یک هرضم هبا نام نارا ا هدرع او

 ۱ دعا تودا رس یاشفا هل کس نرد ؛یلاهاو شمل وس ین دل وا شمهلشیا

 ) هلادع خسش و لاو دا دیو یندق دم دس ندنرلسردم سه زا مداح لاؤ لا یدل ۱

 ندشا و هح 1 راتاو بول وس هاد ترد ماب یزنع رداقلا دنع جیش هلا ینع

 هدافا دا ما یارحا نوید ی ها رکا تحسصا ود جک زاو

 کی روا و

 تازا ءرکص ندفدنلوا قارحا لارب اس کناغا ناملس هب رزوآ كن وب نده و

 دع یناح هلتهج ی رثکدع | تیرا هر ES سردم چ واو و شمل روا

 ةا هجا مهیاع هللاهج ر ۰ رده مک رفا قرهنل وا

 دلاح .یراقدشقلاق کما تسوا تلا یناهج هلساوعد تندمو ت رح رازسنارف

 ارحا هناشح و تالماعم قوح كب ی رلکدعا كنم راترمشع لوح هدنساح ناتسد رع

 هدنتحت هجنکشا هکوب لاحرایدنبا هحنکشا ےظع هباغا ناماس ید ءرک وب یک ی راکدلیا

 یتشیدلووا یخ دما هدنوب كنهنسک ادا هلع مان زامهللوا تبنما الصا استا نالوا
 ندنلا هحنکشا ینمل وس ینغیدلوا هاسیلعت كانساغا ی رکا هرکص ندک E ناس



 ناملسو زامهلوا داععاو قو و نایاش ندشدل وا شم هلاعحا قلوا نوجا قملتروق

 قحریغب هکولو ید هدنقح رایدنفا سردم نوجما كما روبحم یتسلاها رصم هرزوا

 ندکل رستحمو ندکلزساسنا E ردق هنمادعا كرانو هسخوب رابدیلعا |

 كناماس ا بودا ¿ نطو هدنلح هلتسانم و ردا محک هب یدنا یلج ۱

 ندسسر ملا غا ناملس بولآ هر راح ر غا نامع یزد هدک دشا تاف و یسهدلاو

 كنه راح شارتملق E ا یشازتملق یهدنلا ر هب هب راح ینالوط

 دحا ندنرلاغا یرحک و ندنسلاها ب اح هدسدق تقولوا راد دالشاب هفمارآ هراچ ۱

 هرزوا كمردتبا مادعا هلبیرقت رب یرکسعرس كلرازسنارف بولوا یرب هدنمان اغا |

 تددم ٌءدعاق قمروا هغب زاقو قشای هدهسا قفاوم 8 كتلود یه یمادعا كناغا

 شملبا تحیصن وید جک زاو ندتننوب هباغا ناملس رایدنفا سردمو یفالخ كتناسناو
 ردفانم هسرانوناق هندمتم للام یرامادعا هلیدع یناح نکشعا ققح یرلقدلوا

 کوب راشمروک موزا هن اارجا قج هلوا تربع هراس هحنمکح كتقو لوا هک مهد

 كما قاسوساح هنیرلودنک رازسنارف هک | هتوطو یدبا یفاک یمادعا كناغا ناملس

 دیدم هد | یی و ساح یراب ران وسل وا رو و هنس ر ازج رب نوسلوا

 . زام هنلوب هجورپ هقشب
 باح رلد درم مان ناماس وبشا ارظن ههیلم تایاور نالوا طوضم هلیا هنعنع

 شعا ا مان اغا نانع نکاس هدنسهلم كب مادتسم مقاو هدنرهش
 داق هدنس ه رق نکوک مقاو هدنس هبحات موج علا هنساضق E كرلا و و

 3 ددوف اجا كنقولوا بولک هلح یرلابان لوس هدلاح یتیدلوا ندننادناخ كب

 | اضفر هلیو ندنلاو مدان اغا ناملس ندشدلوا توف هراح هليا تباصا هنیزاغوب

 ۱۳ تک ودا زاید هر قرلوا او ردکم یشان ندنکبدتا روهظ
 هدف رط ماشلا رب هداننا و یدما شما مولع لیصح هدرهزا عماح تدمرب بوراو

 ۳۳ كن عارف ند هدسدوع امزهنم توام یودرا نک ر زکر یرسرس

 هلهج وو و قلآ ینماقتنا كنس هل قرهلوا رثاتم بوروک ینارطضاو تکالف یراقدلوا
  كرا رسنارف هرزوا قلوا شماشیا رخ لمع رب كج هردتا وفع مرج كنسودنک

 | مادعا یر هلق حورشم هحورب بولک هرصم كردا یمصت کما مادعا ی رکسعرس

 هانکس چوا ندنراسردم یهزا عماح هدروغوا وب طقف ردشٌما ماع یارجا هليا
 . ردشمتک ی ووا دیهش رارب E یخد تاذ

 | تشهد هبهممالسا كلام یازماو قرف كنواه یودرا کرد هدنحرات الوقرن عم

 یمالقع كرصع نوما هلازا یراعوب ندنرزوا كمالسا لها هلکمروتک جاجتراو



AN 

 یرج a نالسرا ةکیدلو ییرب ۹ ناملس یلبلح قلارا لوا یدرارآ ییادف رب
 قلوا هند تمدخرب ندنک و دیا كاپ ی دربندیعرب كالاچو بانو یکن القو كاتفو
 بلح هنن كر هلک ههنغ ندسدق هلا تب و و یدلوا دهعتم یرطخ سا و هرزوا

 تشک کا ییرمضلا فام بوشوروک هافانا ندنناوغا 8 و ندنسّلاها
 یدشمر و شورغ یدسا ددع قرق هب ودنک هلبا عیحشت ینآ یخد افا ناساپ هدک دا

 كر هلق هرکصن دقدلوا لخاد هرهزا عماح بواک هرصم اغا ناملس هلا لاحوب هتشيا

 ینیشب رع خیشحورشمهج ورب هدلاح یت دل وا هدکعز تصرف قرهشال وط هد

 ناماسیتف و یی دلاق اهنت هدهحخب نوک ییدردنوک هة هلا یالآ هلا صن یضاق

 . ردشمللا ۱ رحا یس هلا ذاحا تصرف غا

 ا هنمدق ونمهللادعلارنحنال واینادناموقدبشر هن رز وایمادعا كر هلق

 امدقم ونم لارنج وب ردشمللا ترشاسم هروما دقعو لح بولک هرصم هلغغلوا باا

 جوز ید ییزق مالسا لهار ندنسهصو دشر یتح بولوا ناماسم قرهلوا ىلعج

 A همست ولد هللا دبع هبلع ءا یدشما

 بولوا هرزوا زارتحاو یشاحن ندمالسا لها اهد هتم رب رازسنارف هرکص ندنوب

 یهزا عماحو یدلوا مشرف نادنح لا ےاشم قرهناق هنسهناخ یخد ونم هللادبع

 حو یدناق ییرلوق هلباد رط نداروا ی رواج ود ردهاکت روشمرب هنظاقا هتف
 انب جر ا ر هنر هلا مده ینعماح روهشم نالوا هدنن رق رصنلا باب كيلا ۱

 ردقلوا هدنسافیتسا صا هلا حرطرلوک ری و غا هنیرزوا یسلاها رصمو یدربدتبا

 . یدبارلشلوا زازیب ندنراناح یعاس رصم *یلاها هکشفلوا یدعتو روج

 هاروش یغوچ ندیلاها هلکعا ترج هیارخا راید یرایضعب ندهدلب فارشاو نابعا
 لارنج قحیلوا مولعم یرلقدشقلاق هنکر ادت لاغبو لاح هرزوا كما ترج هارو

 لاوما هسردک بوقبج ندرصم تصخر الب مک ره قر هوا عنم ندقرط و
 . ردشغل وا نالعا ینح هللوا هرداصم ی الماو

 دل رهبم روتک للخالصا هلوصاو كاسمنالوا یذختمكنهت رادان ون رب هلق لارنج لصاحا

 هنارس دوخ هلا رخل ینغوج كلوصا و وج لارنج اما یدردبا روهج روما رادا
 فالتخاو هلک ی رم د اور هسنارف هسایروطو كن | ىدتاذاخا كلسمر

 .. ردوا تح وم قارا
 ندنماقاهداروا تقوزارب نوار اد ل ا عسر لالخ
 . ردشملا تافو ه 4

 یدشعادنس هل یسادعا ینتعاحش هدنسهعقوروخ وبا بولوا تاذرب مدقمو عیحش



 ییدتا رعنا گنهنرامان ون یراتعاخیش لرکسع ی هده ك رک و كنا درک هکهراج ه
 ۰ 2 : ِ طه

 . یدم هل وا دسعم و رمم وس را۶ a عیانص ین دوس ول راهم لّوو هر هروانم

 ییسملسهنا E هحش هدنس وش راق رکسع ملظتنم و عم هسلوا عیحشردق ر ۷ و

 هروهط رک وت نکل یدرل زمتسا یداحا كس SLE ABE دل رحکب ۱ کت كب

 بوروک نعلا یر E موزل كهاظتناو ملعت یجد هدنرله راح رنا رف نالک

 هلاقم هتسادعا هک دعا رو ی رکسع ددح ماظن هباع تاودو رل دتا قبدصت

 . یدلبا نیم و ققح هدندنع هله یحهم هدا :

 هدفا رطا ۰ را هلا نواه یاعتود ردق یا ج وا اشا ناسح اب رد نادوف

 لاوحاندنک راک مزال ین یدوع هتناعل کف نوح ا قمل آ هرخذوو EEE بوشالوط

 هلا توروق یاو هنقس مان ترصن داب ینادوبق مان كب هجا نوجا ن ته ییادعا

 یم رکی ثا والا عسر E یحنح وا یدنشعا el هرز وا قعشالوط هد طول

 و هر: سلام كت رصن داب هلا روهط هنس روق ددشر یدا یو اه عود

 ادا زینب بر E هک ر لطاع ره رو رح و ريس قره وا اب یرلن ونس ۱

 نکیا نکم یا سف صیلخحت كکب هجا هلدادما كرلت وروق هکرید یدنفا فصاو
 هثهتنروف ۰ ردرادند ییدلنا تا ندو تازام فوخ یعارابتخا یتراسا |
 رارب هلکن وب سه ەلد ی هدنهح ینادوف و8 كير نالوا هد زاص هدب وا ےعوا ۱

 داب هلا رخ ه دنه> نادنوفر ندا تاسو رص ردق هنفارربحا E ردا مح

 لاحرد هلکعا هدهاخم نشد یغل ۱ دل وا لکشم یعلحو ه رادا بود ود هنس را غص

 هقشل نتکدسا رادهنخر ی رالم ضعب كیهنفس كردا ترشابم هنتخاداا بوط ۱

 هب را تعاس چاق ر و هلاقم ید ندهتفس هل رامراو هن رلرزوا بون هرلع رج |

 وا ورق هداننا یتیدلوا لاحت یب یسقابو دیهش یزارب ك رکاسع قرهلوا

 ۱۳ ور اب فلت هاو وارا فن هرکس ندقدنلوا سل ما زا |
 هد رخ الامر / طسا وا یر 1 رخ يدلدا ریسآ و دخا ندنف رط نمشود یرار

 ردشلوا لصاو هداعسرد

 صبا هد وقح هرات وروق كب هڪا RN اعا هب ها زج تاکاح تقولوا

 ۱ یسر وب وا مادعا هام | یقداصت هنتف و للدحر كناابنادوف یدل وا شفنا سه

 یسلوا شیلا حیجرت یتروص تراسا ءا کوب هتسشیا یدنا لکد دیشب ندلاحا

 . نهاد یشر هقشا ندکعا

 ۱ وک ریو رب 9 0 و راعشا هدالاب E 1 ر هلق

 أ تب
 ست هتک که سس

 ( یرصم رز



 او و ردءطقنم یراذ اج هلا 2 رف e هلک | هقولبا ییهیردن کسا [ رک

 حلصراروشا یع وا هدوهم نل مملا رگ رد هرز وا كما موه هىمالاسا SE و

 تحصا یر لار وب رول و وا ولرم> ه دن رلقح هدلاح مه یر : وقت هاتماس و

 ها هک مهار یتسملنا رب رخ ا کار هرزوا تا هداوا هر ومم لارتح هدنفاس ۱

 هرانم هل وک .قداسلا یناک یرصم نر ردا وق او هلا قبل رط و و نا

 هکب دایمهدقایس وب كاران دل واشمل ادع و اخو دنا تد وع و ا .اماست
 لارنج کب نایع یسیدر ندنف رط یک ین دلا یتارر رح وب كبدا رع لکم ردن وک تارب رحت

 هب ونملارنح یتسهدارا ا راد رس هال اد ور و ه رمعم ید وا توردن وک هر ونم

 قح هقح و رلر رلکد هد قمقح ند رم را رس اف ونم لارنح ي غیلم

 هک دلاق رد راکح هدا مات دارم ی رمعم هرز وا یرلدعو هدلاح یرافدل وا

 هقش ندنسهنماد تحلصم ردشل وا د ودعم ندیناکرا كن روه هنارف كب دا

 تلود فرط هسا ك دام یدشەر و ناوح ود نوسعا راکفا فرص هش

 باک فک هرز وا تحارو هاف ر هد دعص E یی دمهل وا نمطمو ناما ندهبلع

 | هجیک یفیدلآ یاوج كنونم لارنج كرهعا دیق ینفرط مرک | رادرس ندنغیدلوا
 د ران کا مهاربا

 ندتلود بناح ید رانو : هحناک هنهاط كب مهار نالوا ق فتم هلا مر ۳ را رفت

 رادرس هدلاحینب دلوا صالختت-ا یساکلارصم ندرلزمنارف بوس هلوا ناما 8

 هام هش دنا ردا مو رحم نا رصم ی رانم هلوک ها لوکن ندندعو مر 3

 لاربما هل راما احتلا هرا زیلکنا هحنجوم رارق یراکدر و هرک اذلاب هدنراش

 تانیمتهنیراودنک هنیرز وا دعو ینیدلآ هللا ضرع هیهیلع تلود یلاح كران آ تیمسا
 ك مهاربا یک ین دل وا 0 هرل رسنارف كب دا ص هباع تب . یدبشمر و هم زال

 . یدلوا ن ته ا اوت ا مه

 هدک دساتاف و ادیهش هدشا ع اشا ییطصم یسلاو شع ص هرز وا ی دنل وا نام هدالاب

 اغا لیعامسا یسادختک كنسودنک یصنم نوما قمال وا ناشیرپ یتاخ یمهرتاد

 | یدیشل وا مزاع هرصم هلا نواه یودرا قرهللوا هج وت ترازو هبتراب هتسهدهع |
 ۱ E) نالوا روصح هد مهم هرکص ندک دبا تدوع تولز و نو اه یودرا |

 كنود ةد ز زمان اش لنعایما ها هارو از دادما هه
 . اشاب رازح دو قر یی یس هیفخ تاملعا

 لهاح هلتهج شدم وا دعاسم نامز هنناراحم یارحا یدا راشمروتوک هنفرط | ط |

 ورشمهوو مرا ارادرس دلا 1 ینکجهدبا میلست اکا یخد یرصم
 ی 3 زیلکن اهکمادام هللا توعدهناب راراختسالایدل یتغدنل وا مادعا كر هلق



 هرک اذم تسدرد یصوصخ ا هلا ر هلق تقولوا کنوج هعش ندقدنلوا

CYTE TT 1S Eایا  

n ۹۰ = 

 وا را یلاع نه نوجا یگ نع هناصم نامه قر هنل وا هلماعم هدنل وب هناف راع

 ی یلاها هد رال ینیدراو هلا صاختا راسو دوانراو يلغاط كم جاقر هرز وا

 ك رکسع ندا تک رک هدنن روص لالح هاب ون یسلاها هدنن ره هشع ص كردا جاعزا ۱

 لخاد هرهش هلکل هلغ هلی وا كردا شب رد یی رلکح هم هر ونک تقاط هللاظم

 هدن رکدتسا مالعا هنسودنک ینغیدلوا ظوحلم كمنا نوکت داف رب هسیا رولوا

 ۱ تار هوا ناه ا یج رک ار هرهش هسیا رونلوا نام

 یرکسع اشاب لمعامسا لباقتلایدل هلبرلل وا روح «هعفادم ید یلاها هنرزوا

 ضرع کا رادرس ندفرط یا هل داح ون یدسشعا تدوع هناتننع هلغل وا ب ولغم

 هتراودنک یراملا لاخدا هرهش ییرالاوو ردکت یلاها هد یماظ هدقدنلوا اهناو

 یمدن هلبا لاخدا هرهش هلبا بیرشرب اشا لیعامسا  ةيفخ و رب رح هدهبعطق تروص

 ۳ الا فالو رک دو هدافآ ه دل هوخو یرلملا
 ۳۳۳ ترا سل هاج كيو | نادرست هززوا كم زدتسا
 هلا تع نع هشع كردا باحصتسا یاغا ناسح یس هد هوب و باع اشا لععاسا

 ۱ قل ره ندتعح و یس هد هوو باّسع شوجو شعص هدک دا برق ه ره

 یراغا راعشا هدزانن تروص یناوخد هرهش هلبقلخ یسوق زکلای كناش اب نوجا
 یسودنک بودا تدوع هاتنیع اغا نیسح هلکعا لوق یطرشوب ید اشا هننرزوا

 رتاشعو ندرلغاط هم دقم نکیا رولوا لخاد هشعم قر هلوا بلقلا نئمط۰ یخد

 هطاحا ےک ع كناشاب هداسو یراوس نالوا شفلوا ببترتو تلج ندنقاخ

 سام و رارف هنفرط یغاط رواک هلیمدآ چاقرب یسودنک هلکمنا مادعا یی رنک او
 . ردشمش ودلیخ دهنلغ وای ع كج وکه رز وا قم راو هناي اشاب رازج هنس هلبا راذک هنف رط

 هرکصندتک رح هرصم بناح كنوباه یودرا هرزوا یتیدناواراعشا هدالاب شا رازج

 لبج یکینیدلوا ردا لوق هنیدزن یرلبرارف وللثم وب بوتوط یتلوی كلشکر س
 ۱۳۱ - ها ید اوا نازو ندم رکا رادرس فرط هدنفح نال

 هنس رالغوا فسوب ریما یتتموکح لبج هرکص ندقد رجاق یریشب ریما هلیا رکسع قوس
 هدنلح اس ماشلارب هرزوا كنا هناعا هریشب هسیا تیمسا یلاریما زیلکنا یدیشمتا میلست
 رادرس ینآ هنرزوا یلاصف|ندنتموکح لج هلهج ولوا شمار هنیفس كلکب هعطق رب

 رشد ریما ندنکودیا شملا توعد هنیناح هزغ هرزوا كمردشروک هلبا مرک |

 دادرس هدعلو تسمسا بوراو هش ع اک ار ی نیاکنا هدا اتم سلبارط

 تافتلا و مارک ا هداز كب ندیمرک | رادرس فرط هدنقح هدنناقالم هليا مرک |

 ( یقرهلوا )



e ٩۱ = 

 ۱ ند دن و هرزوا تک نع هند اح رصم ما رادرس ها نو اه ی ودرا قرهل وا

 ۱ لج و E هن رزوا كرا زج ا نواه یودرا هحلصلا ماعا دعا

 | ما نودا تکرح هنناح رصم هلبا دعو دیک هدبا اقاو ررقن هدنتموکح
 | كنوب اه یودرا یئاسفنا كن هکراتم یدیشمتک هنسامود نیلکنا ید یش

 | رىما ندیدم وا یتقو قج هقاب هنشیا نانیل لج كمرک | رادرس هرزوا یمازهنا

 | تع نع هنصح دالب ندارواو تدوع هماش سلبارط ارساخو اس اخ یخد ریشم
 . ردشلوا رظتنم هراکماحا هلا تماقا هد دوار ءیداوو

 احر یوفع هلعدش هضب رع هاش اب رازج هدنندوع هماشلا ر حورشم هجورب و

 كنتموکح ليج هلضف ندنوفع هداوج نالوا دراو ندقرط اشاپ رازج بودا

 دهعتم كنس رالغوا فسوب ریما هدهسیا شغل وا هوالعیخد یتح هنل وا ضا وه هب ودنک

 ندنساشا كفيلاکتوب هسیا شب ریما بولوا شمناق طرش یس افا كفيلاکت یراقدلوا

 هسا ندقل وا هطساو هلاظم قاطرب هلتهج یکیدلب ییز كنسبلاها نانبل لبج
 . ردشملا حیجرت یتمافا هدراوج هلهجو وب

 فسو ربما هدانناوب بویم هروتکت قاط هنسافا كفيلاکت وب یسللاها لبج عقاولافو
 شادل وا یلاخ ندقسضت هبا اشاپ رازج رلیدبا هدکعا راذتعا ید یرالغوا
 كم اّعا لوق أ اح هقشب ندریشب ریما دم اف قرهلوا رازی یسلاها لبج هلتهج

 ریما هلبا قافلا هدنرلنب ءرزوا ملا تان ارا هوا تل یو
 ییندصاب قایا هن انل لج هدا ن رشت لئاوا یخدوا هل رلعا توعد هلج یربشب

 ربما هلیا درط نداروا یرازج رک ا عو تعواطم هتسودنک یسلاها لبج یک

 قل وا یک ا زورد لبج رش ریماو كا تموکح هدا دالب یرللغوا فسوب
 شل وا ربغمو لعفنم هدایز كب ندنوب اش اب رازج راشعا قافتا هدنرلنبب هرزوا
 یتفج هیم هاب یشرپ هدلاح یرلقدلوا تهجکی و لدک هلیوب یسلاها لبج نوتب هدهسیا
 هد وغار قاقشو قافنرب هنیرلجا هن هلا هداعا هیاکع ین رکسع ناه ندنکیدلس
 . ردشفلوب هدکعزوک تصرف هرزوا كما هداقتسا ندنوب
 هلیساهن | كن | هرزوا ینیدنلوا نایب هدسداس دلج نکیا یسلاو مورضرا مرک | رادرس
 بونلوا بصن اشاب تبان هنس هليا لزع ندنتلایا ردلج اشاپ فرش هداز اغا ناملس

 یودرااشا ف عامو یا یا ها
 ندا دم هل وانامطم ندم رک | رادرس هلبارک دن یاس یارجام قحا بولو هدنوبامه
 کن وج هدنتقرافم ندنو اه یودرا هدانا و هرزوا كمت تک هننناح یصنم ناذیتسالا

 تراسح کمتک هباروا ندنغل دل وا هود اط قح هل وا رادفر ط هن ا هنطا



 نالوایصنم ی ی رطقوح كنهسیاهدنف ر طهخسخ تونم هدیا

 رفد راختسالا یدل یی دل وا شمل ا تا ؟ رح هف رطل وا هرز وا كعا طض ینتلایا رداح

 هناشاب تبانو شلدنا ناعت تماقا ناکم هتسودنک هدداقوتو نقر یمسا ندارزو

 صاوا هقرصتم دزابو هراظفاحم ناوو صراقو مورضرا هرزوا كما دادما

 برق ههخسخا بوراو هللا عل رمس ریس اا فرش هدها شل رد و هیاع

 هاغمقح ندهخسخا كردا كرد ینغح هبمهلوا ردتقم هتمواقم اشاب تبان یک یا

 . ردشمرک ههخسخا جارمالب هلا لاقتسا ینسودنک یخد یلاها و

 كما طرض یەخ خا هدب واک هلا رتکت : یاعحو توف ندح راخ ید اشا ٹا

 نکیا ]بش هل رقس مم هل ا هلع ت ك ود ردنشملکح هنف رط مو رض را هرز وا

 ى هب هجرد كحهدیا بلح 0 تقد ید یلاوحا كن امور هداتناوب

 هدقمش ال وط هدفا رطا حد اشا E توگلرب دداا اشا فا رش هباع ءاس |

EF |یسلاو دادغب نالوا رومام هسرروا هلکیا ناصع روع کب یربشع وللىم  

 شملبا ناشیرب یتیعج كردبا تکرح هنیرزوا هقر هلرکسع كيب زوت وا اشا ناماس ۱

 ورتدتقولوا كردک هدادش و هلردىا تلاخد هباشاب ناماس كب رويت هنرزوا یسشلوا
 مر 3

 ك روم هس رزوا یمامماو صر صع تناشاب ناماس E یدا هددعا تماقا هدار وا

 اف هح ول یتاایا هفر هلا ترازو هر هنسهدهع قرهلل وا وفع

 3 داعش اود .اق و ۷
 ج

 قرەنلوا قل هر هس ور هلا لنزع یدنفا رشاع ینطصم مالالا خش هد رفص طرسا وا |

 هد رو ص هام دنح ۰ یدل وا مالالا خش یدنفا یحولخ رمع و ع مداد 7 ناص هس ر 4

 ۱ . ردشلروتک هتداعسرد ها قالطاو وفع یدنفا ا ۱

 ناسعو حضاو حد هد رفس رمعم یر یرثکت موزل تل هنشع دن دج ماظن ۱

 هش .E اعم هط روا يا یهدنکلسح دل ول هدیداع-رد ندنخ دل وا

 ح و هداك كنهطروارپ اهد اد دم هد نالوا اعنا تسد رد هو نکا

 ۱ ` ردا وا واز
 هرروا ین داشالک | ندنس هعلاطم ربح و اع هعطف ر نانلوا دو ه رلماق هدل والاعس رو

 كنفت هناخششو جساق یرک | ندهحلسا E لانس كنه کف |
 سد NEL نه هد ای هدیدح هس ر نوفو ه رصع تاع رح قامو وشل و

 ۱ ارز ردشلوا ها هنسدادع هحلسا كورتم ES زرک و ناکورت نانلوا

 هدایز ندهعفدر هدنسهب رام نادم كنه هاحششوزمس ؟ هکدلک هنلاح جماف یکتا
۱ ۱ 

 ( زاها )



avی  
 نادسم هس | قاحو ونشا و روسازاق وا هس رابا هدایزرب فرط یی ولا زامهلسا

 هداتفر و هده رد ر و هد ول رب ی ولمماعت راو و یا دماراب هشا ها

 ك رکسع هدلاح ینیدلوا موزحمو تدثم ینجهمهلوا لباقم هسررلکنف و بوط نالا

 هدر رهسش هد ولون حالاسر هحففح هدن رلذای د رج یرامشاط قاحش و وشل

 دیدج ماظن هلو ندنو هلعءان ۰ ردشماشالکا شالوا نوجا كما كلزسدا

 . ردشلدا غاسب اوف یراغاللوق قاخشو وتعب كن زکسع

 ناشو یسالم رمعم هدید ور و هد رصم كنه راپا وب هرزوا ین دنل وا ایا هدالاب

 | ندش دل وا شملا ترح هف رط ماش قلارار یدقا مدا مهاربا هداز یحقمشپ

 توفل ا یوم *یدنفا هدانناو ید عف وا صن یسضاق یمودرا رصم ا

 قلاده دماش ید یدنفاے رکلادبع ندا تدوع هلا لاصفا ندنشولوم همرکم 5

 ۱ بصل یسضاق ود را كنم ر , ند داعسر رد و توملا هَش اذ سه لک) تب رش

 | لوساتسا هدقدنل وا فلکت دا یه شب هاط ییدنتسوک ؟ نکلک مزال ینلروس لاسراو

 مدمم یآ چاقر E بودا هدافا یتکجەدا لوو سل | رول روم ناسحا ىس

 هدیمالسالاخیش تب یساطعا یسهاب لوساتسا اقاعتم ند دل وا نی 5

 نسح روت یسضاف دادغ اھت اس نده رود 5 هم هدانناوب و هنغب دل وا ۳

 هب یدنفا مالسالاخبش یسلوا رکشهاوخ هتعرع یسح بویمتسیا یر كنیدنفا |

 هحنح وم صیخلت نالوا مده نادنمالتسال احش فرط ناه یم هنکرلک شوخ

 یدنفا نسح هبلایوم ییاضاق نواه یودرا اراتعا ندنسهرغ یلوالایداج

 . یدلرو هحوت هنسهدهع

 | ندنفیدل وا هبملع بتا یاهتنم قرهلوا كعد ینلضاق ودرا كل رکسعضاق لصالا ف

 | ا رظن هنسیلصا عضو كنهيماع قي رطردشلدما مدقت هنسضاق لوبناتسا رارکسضاق

 | قو اف كح مک و تل ریو A هنسودرا ےک ارادرس هرک وب

  یرلءرکص نکل یدرولکءزال كلدبا رابتعا رکسعیضاقهسبا مک ره نالب ردنوک هسیا

 شمقیچ ندنسیلصا عضو نوت نوت قرهلوا ترابع ندهیاب به هیملع بتا
 یسهفط و كل رکسعضاق تیاهن كردبا دت یراتعاو ری ك راتو هدهلعف تمدخ و

 ردقهنسهج رد كلریدروک هیر ندنسلاوم هبرود نانلوا راتعا هدنحراخ گلف رظ
 . ردیساع تربع جات كنهمنامز تابالقا یخدوب هتشيا یدبا شما

 تد وع نو دار رد یدنفا ییطصم خسار ن 1 ایل و باتکلا سر لعفلاب هدن و اه ی رود ر را

 لک و یکلکب هدنوباه باکر ندس غی دلوا شما تصخر ل اصح هرزوا كما

 یدفا دو زیلکنا هاسسهس الم قلوا ات هب یحت رفا ناسلو هانفارغح ر بولوا



 ا
 ۱ أ
۱ 
ْ 

B=سی ۵  

 لئاوا یدشلردنوک هنناح نوناه یودرا یدنفا دوم فئار نالوا فورعم وند

 بصن باتکلاسئر لعفلاب یک ینیداوا لصاو هنوباه یودرا هدرخ الامیر

 | قدامهوقوا یتنیدزاپ کیدنفا روکشلادع لغوا كهاس سنرو ردشلروم ناستو
 رله اکح هڪ هدن راناسل كرصع یاف رط راد اکو و ر وهشم هلا لهح هدنسهحرد

Eیدتقا خسار ۰ یدنجرا كلاهح كهسرروص ويد دم ) هدنقح قرهلوا  

 قلوا باتکلاسئر یرد یدشخلوا مظن یخد یت ( یدنفا روکشلادع هداز
 | هللا نواه یودرا قرهلوا یا فرشتو یرادهسک سر یخدوا هلیسهسالم

 ۳ ۰ 1 ورم دخ نوک دارد نانتمالا هخدقا یدتشخا ت
 یجدوا ندنغب دل وب عوفو لاصق كن رد حورسم چور OE ندغدلوا ۱

 یخد هنزج تاهبحوت ضع هاعوقو لسلست هدنواه یودرا هلغماوا لزع
 . ردشلدا ارجا

 تدوع هنداعسرد قرهل وا جازلافرحنم یدنفا ناعع یلاعردص یادختک رخ وه

 یودرا یحد هلتسانمو ندنخ دل وا شنل وا هدعاسم هنساحرو رو هدنساعدّتسا

 . ردشلدا ارجا تاهیجوت ضع هجو اه

 لحو تن هارغ سو ىدا یسدق ندنسردم نالوا ییارشالابیق بلح
 هحنه رطندنغب دل وا شمل اتع نع هن واه یودرا هللا رفع ج كرا ىو اا

 ۳۱ شاروس راعشا ندیم رک ارادرس فرط یسغلوا تافاکم هتسودنک
 ۰ ردشروس هحوت یتولوم مورضرا جرخ هاب هنس هدهع هدبجر لئاوا ۱

 * لبا مور عیاقو *
 شاشتغا یلاوحا كنیم مور نکیآ لوغشم هلیراشیا رصم هيلع تلود الاب هجورپ
 ۰ یدا هرز وا

 راسخو حر لاصیا هیلاهاو راذک و تشک یرسرس هدننناح ییا مور : هک هالوش |

 یف رصتمهلاح رت هل اب يوم یسلآو هرتسلس هدننمض یراهلازاو مقر كنايقشا ندیا |
 مزهنم اقشا هورک هد رله راح نالومعوقو هعفد جاقرب هلغملوا نیم اشاپ دم یلسالپ |

 یظفاح ندو هدهسا شملا طض ییو رط نالوا ایقشا عم اشاب دمع قرهلوا

 رارولوا مزهنم هدلحمرباقشا هلیسح قلوا یس هناعا هابقشا كناشاپ ناعع یلغوا نابساپ
 هد هعفادم ما یسلاها هڅولو . ىدا راردیآ عاتجاو دشحت هدلحم یکید هسیا |

 هد رلهسیا شماعارغوا هتنراتکلم یابقشا یخد هرکوب ندنراقداوا تهجکی و لدکی |
 نالوامزهنم هدیون رط ندنفیدلوا یراح یسهدعاق (بلغنل مک ا) هدرلاضق رکید |

 یسوم ندن رلکدشلرب هداروا هلا لوخد هنیراهصق یلویکینو هغوقرب و هنولپ ایقشا

Cerg 



 لیعامسا یلغوا کنسرت هللا تکرح هنیرزوا لوک هدرخن الا ے ر لالخ شاپ
 لوکس انشا یوم + یدروکبهفررط وشزاف هرزوآ ا 2 0 ی
 | یرادادما ندنفرط هوان ند رک دنا نسخ هداملق اتشا هک ا 1 یو 9
 یزار ندن راکدتا هماع هلا م وح یرکسع تلود یخد هنن رزوا ران هدهسا شل

 هتفهرب رایدتبا حالاس ملست یفویسلا ةشهلغفل وا فالتا یجشدیزارب بولی هریک هبهملق
 ۰ یدللوا طض ید هعلق هبا شورو هدنس هرغ یلوالایداج هرکص ند

 هغدو یس هراچرب كن هلغلوا یلغوا نابساپ یهانمو احیام كنايقشا وللثموب طقف
 مالسالاخیش ندی دلوإ راکرد ینجهمهلوا لباق یا تاو طاضنا تا |
  یرازو كناغوا ناساب هحنحوم رارق نالبر وو هلا دقع تروشم سلحت هدنعانوف |

 | هیوادح رس قرهلاوا بصن اقماق یساغا یدو كدا نم طا ندوو مفر |
 | وکو یداردوت وا لوفر نف رط یاخوا هرزوا كیا ته نو

 | هننشهدهع یسلاو هرتتسلس قالا نوک یر یک ك: ج لایا ات
 ۱ ۱ ۰ یدلروم هیج و
 هتسودرا رصم اشاب دوم رابط نانو یسلاو نوزب رط بولوا یلغوا كناشاب لاط و ۱

 هنناح لیا موز یروهام ندشن دلوا شک هتداعسرد ا رک هدا و هرز را ۲

 نالوا یتیعم دوجوم ینوک یحندرد كن هرخ لایدا قرهنلوا لیوحتو فرص
 . یدا شلردنوک هنناح هن ردا هل رکسع

 هدنناپ ناه ندنکو دا شلروم لاحعتسا هجدقا یدورو هتداعسرد كناشاب رابط

 یخد یرکسع قاب بولک هداعسرد اع هلا باحصتسا یرکسع نالوا دوحوم

 دن یه نالق هد ورک هداشاو ۰ یدشخل وا سرت هرزوا كمشس ندهقرا ۱

 هداز یربخ یرلقدلوا قرغ قرهلعوط ههننروف هدزک د هرق یرادقم زو چوا |

 ۰ یدلوا بحوم یردک و نرح

 هدا توسا یراکرور و ولتدش تاع ید هددمزا یو خش
 . یدیشلوا مدهنم هرفاو توس بیرق هلحاسو مرام جاقرب هقشب ندقدناب رایگناتو |

 هنیاسایریمدن كنابقشا ندا دشحن هدنف رط ور كناقلا هللا لوصو هبهنردا اشا رابط

 ولعاط قوجرب را هدرک رس مان لغوا یسع و لغوا رک هداننا ییدلبا شن
 یراعا دورو هنس هب رق نانکس نالوا یسهفاسم تعاس ش ھه ردا هلا یسابقشا

 یفاک رادقم كردا تصن هدرک رس یتسشاب یجناتسوب هنردا اشاب رابط ناه هسرزوا

 هدنماکنه هبلغ هناقشا هرصاحاب ین هروب نم برق بوراو نکا لاسرا هللا رکسع

 بوسا راکزورر وتد ش كب هدلاح یت دلوا را یزد رو توا اوه



 راسا رغم نالب زاف بوعای روم ر

 عویش هدرکسع هایم قافلا هلا اقشا كدا هرق ینایعا هنرداو ندنغیدلوط هللا وص

 كسب ییا رابخ الایدا هیاشاب رابط تیفک بودبا تدوع نداروا رکسع ندنغی دکوب
 بوبالبوط یرکسعقرفتمو بوراو یخدواهلکمردنوک هدادما یتسادخیتک ها مدا
 هلغلوا برضو برح عنام بش مالط هدهسا شما كلج ردف هماشخا هلااقشا

 هده راوب بولوا هرزوا راظتنا هحاص كرهلکچ هه رقرب مقاو هدهفاسم تعاس مرا
 تغ اقا هه ندب دل وا فلت ىلغوا یس رکج هلا اة شا ردق شّفلا ا هرا

 ادتتک هلرالوا عملا رارف كلردبا راشلاب قارحا یراهشال نشود بویم دبا
 رزوا كنوب ۰ یدلبا تدوع ه هن ردا هلرکسع ید

 ر دیدش تباغو ندنعیدلوا نم هروط ناوبح و ناسنا

 زا
 ۱ مادعا ین اعا هردا موف ص هن

 قرهنلوالزع هلکلروک ینواخر هده راموب ید كنسشاب یناتسوب هنرداو یدنلوا

 . یدنلق نیست اغا نسح هداز شاب قا ندراکصاخ نانلوب هدهنردا هنس رب

 ۱ هدنکلتفح ندنغل دم هل وا قفوم هدنص وصح اقا لیکتتاشاب ۱ سال قرص هلاحر

 لند هس اقا ا یعاضیس هلاحرت قرهلوا عفر یزارو هدانئاوب هرزوا كعا تماقا |
| 

 ۱ . یدلروس هح وت هرس هدهع 2 ۳ ىلع ۱

 1 رومام هنس هظفاح هر راو هداتناوب ید اشا نسح اغا رزرو نانلو یظفاح هن ردا أ

 | « هونارق كزكسع نانلوا راما هن هه تافلق ندنفرط یلغوا ناساب نکشلدا
 | هنناح قالفا اپ كناشا نسح اغا ندنشیدنلوا راضتسا ین 2 رخ یخ وط
 ۱ یب قالفا ۳۳ رز ی همافک رادقم هب وشراق ندنناح قحسورو یدل وا لب وح ۱

 ۱ یمکو م زهنمیفاط لغوا ناسا هد رلهب راحت نالوا مقاو هلکع ات کک رح ندش کنید ۱

 ۱ . یدناق صلح ندند اقشا هلهج و و قرط قالفا قرهل وا ی و. لوتقم

 ۳۳ ۲ ۱ لا رک قا رادقم یرادجلس كناشاپ یموم هدانا و هسوزا
 ٠ مول هرکص ندک دنا طبض ییهصق هلا هساغ هیابقشا كرا تکرح هنیرزوا هن ولب

 : ردشلذا تبشت ههمزال ربادت نوجا قفلوا تکرح هنیرزوا هوحرو |
 | اشا لباخ نالوا مقم افق هدنعاط روفکت هاکو هدیلویلک هاک ورند هدیدم تدم |

 ۱ ۳ کو یف هرق ندا عاتجا هدف ررط هیلف كردبا یافتا هلی ایقشا ید ۱
 | هلازا كنهغاب ةف ناه ندنعبدلوا تواقش و داسف تسدمه هلبا ایقشا ناکد رک رس راسو

 ۱ . ردشملردن وك. یلاع ما دافلا ییطق هباشاپ رابط هداننا وب نوجا یرالاصیتساو |
 | كيناحو یسلاو مورضرا نکا هدقمشارغوا هلبوب هلسابقشا ولغاط اشاپ رابط هتشيا |
 2 ا تافو هد اىد طساوا اشاب نیسح لاطب یردب نالوا ىل اصح |
 ۱ هناشاب رابط لغوا هرزوا هررقم طورش یغاحنس كيناح نالوا هدنسهدهع هناکلام |



f ۷ 
 تست تا res ۳۳۳2 ےک

 هغم راق ىح 3 ندا قاشا ف رس هامیمح وب هراس تاب لاا مورضراو ناسحا

 ۱ هتف و و اشا ب ای هد ها شروم نامرفو شا هی سودنک یا تربعو یس

 تدوع قر هل وا و مزهنم ES هنرزوا اشا ف رش هعفد چافرب ردق

 | هرهش ینس ودنک یسلاها مورضرا كر هلک لاخ هنتشحو مقو هحبلاوح لوا هلکا

 | ییا مور كناشا رابط یلغواو یتافو كناشاپ لاطب و رطح یلاعحا قمامتاےغوا

 | فرش بویملاق تاد ر تردقو ذوق ید هدىلاوح لوا هلدسح یتلوغشم هدنف رط

 هادسح قملوا یسهرشک لغاشم كتلودو یتیدنلوب ییذوفت هداز كب هحنلح هسیا اشاب

 وا e ین دل وا اسم لاح و تق و کما قوس ود را نفسم هار وا

 ندش دل وا شمل |ماحرتسا ی وفع هاب | طس ویاخ ناور اشا ف رش هدلاح ی دل وا

 تو وا 4هسح و یتلابا ر دلح EN هد هع هلس راز و" یاها هدن رخاوا یس هححایذ

 یدنا نارا دع نالوا یستفم الاح و یسضاف اھ اس اد یالو مورضرا

 نوحما قمالاق ہدےش ول ید 2 ت او شلروس هح ول ترازو هم راب هرس هدهع

 . ردشلراق هلمتلایا شعم

 روس عا هنس ر هلل نع ینىم هنغب دل وا زج اع ندتلایا روماءرادا اشار دجیناویسلاو هنس ول

 لاوحا كنا مور قحا. یدیشمناق نییعت هنکلبلاو هنسوباشابدمم یتح رب ز و یظف اع

 جاستح ه همیظع ريب ادل حالصا ندندلوا ءدکعا دیازت هنوک ندنوک یس هلالتخا
 ینج هم لوا یتافک هرطخ سا و .كناشاب نا رک یسلاو لا مور بولوا

 هل رظن ف رص ندنکلبلاو هنس ول كياشاب یّیح هلکعا ناعت هدروما یال وا دزن ید

 قلو هد هش وقر هلسناونع طفاح یخد اشا ناعع هح وتلا یللایا ییا مور هنس هدهع

 ۰ ردشل روم هلاحا یتلابا مات هنس ه هع هرز وا

 < تافو 3#

 SD EEE عقاو هدکس یدقا فراع هداز یرد قبسا مالسالا خیش

 ۱ دعا ینوک هبنشع یحنمرکب كنسلوالا یداح یسهنس ش نوا وشا نیا تماقا

 : یدشعا تافو رصعلا

 هدنح رات 5 وا ىلا زود ندنلص كنىدنفا ییطصم هداز یرد هلا راشم موح ص

 یمؤر هسردم هدنشزات ید شقلاو یدغاک تمزالم نکیا هدنشاب ید هلا دلوت

 تردو رهشکی هدرا ناسکس نالوا یکه یسهمناث تخبشم كردو شل ا

 لعفلاب هدنرد ناسقطو هسورب هکم ابا هدنس هعفد یحنح وا كنیردب هرکص هنس

 ٠ كندنفا هنا ءاطع یردارب و فارشالا بن هدستلا ناسقطو یسضاق لوبناتسا

 (تدوج را ژ 6 ۷ ۲ ( عباس دلج )



 و ٩۸ زوم

 لحد نا و هک راک كاشا فس ول هدر وص یا یتا یدا شلوا

 ۱ رويا نکا هرز وا تماقا هدنس هناخاحاس توللوا لع هلکعا ضارتعاو

 ین هفاط هدننامز بالقاو نارح نالوا ضراع همالعا یاملع هدنحرات ترد

 | لئان هلبا تدوع هنس هناخلحاس ندن او ههبهاتوک نالوا ینلهرآ جا دعب بونلوا

 نواو لئا هتحشم روم هدنس هدعملایذ یسهنس یتلا زو یداو روضحو تحار |

 | هنس هباخلحاس هرکصیا چواو ا هتمافا هد هسور قرهلوا لصقنم ه دیس هنس چ وا

 مع هرزوا ینردنل وا ناس هد الاب هدنس هنس شب نوا وشاو رو رسم هلا تدوع

 قلطو ناملا بدع قل رط ى لوا قل سعو لصا . ردشل وا رود ندنسه

 9 : هلع هنلا هجحر ۰ یا تاذر ناسللا |

 ک هدنتخیشم ینکیا كهبلا راشم موحم یدنفا بینم هدنلبذ عاشملا ةحود
 ناطاس ۀسردم نادنمشناد جارخا هدنرلعفدوب هکر د هدنسهرص ناییت اا رجا

 ۱ مالاس الا خش هدز وقط ناسقط و یرکصضاق لا مور افاعتمو یلوطانا هدننحعشم

۱ 

۱ 

ِ 

۱ 
۱ 

| 
| 

 | سلح دقع هعفدر نوحا سیردت قیرط لاخداو هعفد ییا نوجا ناخ دیزپاب |
 هلتم رالم و سۇر م هڪ ندموهفلا یود بالطو مولع باب راو ناحتما

 یسیکیا هدیآ یتلآره ےدقزا ندهسردم نادنمشنادو ردراشملبا نازورف غارچ
 هدعاق و و داستعا ن راحارخا هدنآ چ وا یھ راد و نکا داتنحف قغلوا جارخا

 . یهسآ ردرلشملا داشلد یدادعتساو شناد لها هڪ هلا داحاو عضو یم

 | یسرک هلکمعا تافو هدجر رخاوا ید یدنفا لیلخ یدر ام یخیش هفوصایا
 ۱ ناطلس هدلاو ی هدهناخ هربخ هلراتعا لیذ بولوعوقو هلسلس هدنراخیش

 | ندیا زین بسک هدننیب یلاثماو نارقا ناحتمالا یدل قر هلوا لولحم یتخیشم عماج
 ۰ یدلروم هج وت هب یدقفا مهار یه رصق

 ۱۳ یا یلاسهنطالب لصالاق هک یدنفا قداص دع قیاس یابطاریم |

 ثكسابعروش میکح نالوا یسییادو دلوت هدنس هنس رب یلا زو كسب ندنیلص كنيباچ |
 فا

٠ E۹ . 

 اطالا سر هدج وا زویکیاو سردم هدد ناسقطو ادحد هب هداز د وعسم یسالم
 | ىدا شلآ یسهناب کم هدزوقطو شلوا یسالم هتردا هدیدب و ریمزا هدشپ و

 نکیا هرزوا تماقا هدنسهناخ هلا لاصفنا ندقلیشاپ میکح هدنناضمر یس هنس رب نوا

 خبش فرط او دعتسم ق رطلا بسح هنعلیضاق لوبناتسسا هدنس هنس ترد نواب
 ید دا دح نالوا یودام هلتنهح دعا لوف هدقدنل وا جازمتسا ندمالسالا

 4 ندهرکص )

 رهشکب هدنح را ترد ناسقط ا ندکدتا تاط لصحم دادیم هر ۳1 ک

 هنکیدغ | لوق ینغاضاق لومناتسا هسا یدنفا قداص بونلوا بصن یسضاق لوبناتسا



e ۹رب ٩ 

 انوخلامو قا رم اردک بودا فست و کش نالوط ندن و هل وا مدان نذ * 8

 تنوکس هودنک هرکسندک دساراذک و تشک ءدزازابو یا ر
 . ردشل وا اه راد مزاع یسهحیک ی ىت ربا هعجیحنن وا كنابعشو اوزنا نی زک هشوک كر هلک

 لرهش نار و یسضاف ماش اقاس ندرصع یالضفو ندنرلول هاب 5م نوک لوا

 . یدبا شمتک بودا هدودعم سافنا خسن لیمکت ید یدتفا نسح

 تافو ینوک یحنجوا نوا كناضمر یخد ناخ یارکتخ نالوا یناخ نابوق اقاس

 . ردشملا

 ناصر د هدنفلناخ كرد بولوا یدالوا رکا كناخ یارکع رق هبلاراشم موحیم

 ةهعفد ك.ارکدوصقمو نیدلارون هدننامز ینا ناخ یارکنالقو یرکسعرس یسهیق

 یناخ هبماس هنر هنسهدهع هدنسهنس چوا زوب یاو شلوا ناطاس یاغلاق هدنسهبنا

 یارک ر داع ندندافحا ناخ یارکتداعسو یاغلاق یارک دمج یردارب هدقدللوا هحوت
 ۰ یدآ شا نم م هنا قلعو هرزوآ ی رومام یا توش ا
 كس هعفدرب و تدوع هتداعسرد هدنرخاوا یسهنس ىلا زوسسکیا كم هلاصلا دم
 هبدنق هرکص ندک دنا تحاصمو تاقالم هلا اشاب دمت كلم مظعا ردص هدنسهحفب

 ةتغاط روفکتو لوک دش و هتیراهربزج اسو ولدم ند اوو دن تا

 | نوذام هتماقا هدنسه رق اشاب نالوا یلتفح تیاهن قرهللوا افنم لیدست با لقت
 تابح هفاتسم ماعا هداروا هرک ون بونلوا £ هس ەر زح وللدم ES نکشلوا

 هدنلاح لئاوا بولوا تاذر یحاص تراهم هدحرا نفو تیاردو لقع ردشعا

 ( لوا كدا روهشم ود دعاسم یتحم زر ) هدنمایا رخاواو یلالتمو دوعسم ییلاط

 . ردیآ زکس هنس جوا یتدم یفلناخ و یتلا یا ینس یدبا لا قدصام یعارصم

 لماکدمت دس قسا مالسالا خیش ید ینوک هنشراهح یحنزوقط كنهحا یذ
 . ردشعا تافو یدنفا

 ند تتدقا نایع مدار یدشآترد هرف یا مور ردص هلا رام
 قطصم هداز یدفا لاف یسادو داوتم هدنمرخ یسهتس کیا قرف و
 هدنشرات نایقظو هطلغ درو ردم ینا هدنعاب سش نوا هات
 هو فارشالا بشن هد رات زوکیاو یبالم هرونم ةندم هدیکیا ناسقط و رصم |

 لوطانا رده هدر روکا و رومام ه هللکم هلسهاب لوطانا هوا درو
 سولج ناخ ملس ناطلس هدنروم یآ ید نوا بولوا ماللسالا خش هدکیاو ۱

 هل |قالطا ه رکصندقد روط هدافنم ردقیتخسشمتدم وشغل وا ین هناشک هلال نع هدک دنا ۱

 هدن رخاوا یسهنس شب نوا وبشا حو رشم هحور نکی هرزوا تماقا هدنسهناخلحاس |

  رهذمتک بودبا تاج راموط ف ق
 س



 »)رج سس هات ما

e F- 
 %3 قش میاقو 3%

 فرشم هارخ یب رش عماح یراسلا هع یضر یراصن الا دز نب دلاخ ترضح

 ۳ ماخ هداننا و بونلوا ترشام هی رمت اددح مدقم یا رووا ندشذدلوا
 هدروک ذم ی. رش عماح یمسر قامال نوک هع یحنش كنه رخ الایدام هابسل وا

 . یدلروس ادا

 الا تبوعص ارا ربمعت جاتخو لرم هرح هلبا اشنا ددد رف راک هدلئاوا
 هاو هدنراهاسرت اوروا ه رحم لود کیا روللوا ریمعت هدنراجاغآ زاد |

 رک ضوح هل وا ید هدهصاع هناسرت ندن راقدلواردما اشنا هنیفس هلا تاومس بوبای

 هتساشنا هاتف رعم سدنهمر ولج وسا امدقم هلکعا هدارا ماس ناطاس ینساشنا 0

 ۱9۳ یررما ها سر یر هلو ماخ یخدوا مداسا و  یدشنلوا ترشام |

 تولوا تداع قفل | ك مند یول ا قدنفرب هدق دن وا تخورف هب راح هذل و ناتسا

 یک كيادراو درک کا ندنکدلبا دار یراصم كل ود سا دات و

 كچ مسر ج وا هدزوب یجد هدنتخ ورق یراوح یک تراحت لا وما یاس هلکملکم ال |

 مایسا لبا مض هکر ک لام شورض تب شیزوتوا قجهلوالصاح هلضف انیمضتو قفلآ
 . ردشلر و رارف هنصوصخ قمنلق

 هنجارخاو ذخا واج ندماه-او تاعطاقم ید هرکو یک ین داوا هدهشاسرافسا
 ا اه نا رو هدنسج ید درر ییا < 5 وش تولار و رارف
 نانلوا هبحوب ماظللا دعب و رقت چ وا تا ندننالحعم تاعطاقم نالوا هبحوت لوا

 تاهجوت زارمغ كماهسا هلحو رفت ینا هدکس ندنراشعا روم هنس چ وا كناعطاقم

 قفلوا ذخا لر ولهج ه وسلالع قصن كنس راضتاف كانکلهتس رر هدیدج

 هب هد رقس فراصم هسک شما كس ىلا نالوا لصاح ندو كره ر و ماظن هرز وا ۱

 . ردشلدا ذاحا قلوشراق

 دجا هداز یورضم ندنرل ولهأب هکم قب رطلا بسحم كنساضق لوساتسا هداننا و |

 روما لعفلاب تح قلوا شش هشه یس هکولاح بولک مزال یهبجوت هیدنقا
 ناسحا یسهباب لوساتسا هبودنک كره روک راکرد ینح هل وا زحاع ندهرادا یاضف ۱

 ۰ ردشل روسیسضاقلوساتسالعفلاب یحدیدنفا ك نیما دم هدا زاشاب نیمانول روس ۱

 .ردشل وا حهتسم و نونع تاود هڪ ندناحا هہملعقل رط هاساطعا رهاب هدانناوب هسو |

 جسن هدقاور ینیرش عماح دا ناطلس یسهفرش هوسک كنهمرکم هبمک ید هتسوب

 ( لاعاو )



e ۷۰۱ ی 

 توللوا لق ا هلا یالآ ا ینوکه نش ی تا قرهلوا لامعاو

 ۰ ردشلردنوک هزاخ باح هلا نوباه ه رص ه دع)

 روضح نوک نش هد رش ناضمر لئاوا هرزوا یشدلوا هللع تلود نسحتسم باد

 AE محاقا هدساح یه قرهلل وا ببار ساحر هام اونع یس رد روصح هدن واه

 تئارق یواضم ءیضاقرسف بوتلو بطاح ررکسرش د ندنسردم هللا ر رب

 ا یاباطع هلس ره رل رقس تقولوا رول رب و ی رله رص كنسهلح هدع) و رولدا

 لیم هیاماع یرلترضح لابلا لس ناطاس نکیشما لزنت لوبق یخد رلهرصوب ۳

 ناطاس هدلاو تودا عالبا هش ورع رزرو یرل هرص و هلا راهظا نراهح و و

 ورده وا هدراسرد وب یدل وا رولب روم نک شویعر زو هحهقشب 5 ندنف رط

 مازبلا یسارحا هلتاعر هدا مسر كنانح اس قحا تولکهنلوا دارا هبوجاو هلتسا ضعل

 قرهقح نددا راد یرلضع ندرابدنقا هجاوخ ورب ددمرب نکا هل هنل وا

 كس وشا هتشيا رایدلوا ردنا مابق هبهرجاشمو هضراعم هدنسداو هراکمو درفت

 یسدق ندنرلن وذام یدنفا بنم هجاوخ یخد هدنناضمر یسهنس ش نوا زو یا

 | لوصا نالوا بابلالا یلوا ةهفبظ و یرایضعب ندرابطاخم هدلاح یتیدلوا ررقم یدنفا

 بور وج هلدج قار ر ظانمو ثحم نانعو بوقحندنادآ

 .ردشل واهعاشم جتنم هدنروص قجهبمشق قاب واهر وضح هلداحم نالوا عقاو هلهج و وب

 ثكسرد یسضعم لدنم تداعس هق رف وا هکر د یدنفا فصاو هدنددص ناس ییهعقوو

 تودیادارب | هنوجنالا لنت اکا رام الو ترمز اور یر 8
 ل هفلاطاو هشقانم هجو هلا رار رقم هدنلو دانعو دره یاوعد ید یرابضعب

 براشلا ار اهضراعمویو عومسمهنسررهب یرلکرلکءدبا هشوانمزاغآ هللا
 ییدلبا تفاهتم هرابدا ضیضح ندنافتلا قاط یالا یماع لهارب یک ىدا

 ررقمهدنر كسلاح هعفد و نکا مزال قل ی بولوا ا لصاو

 یومطسصو یدنفایبع یهحسخاو یدنفانهرلادع یقاتسعاط هب یدا یسدق نانلو

 مونشو هضعاسم ءیدؤم یراثح لصاح و موج زادنا تلوص مومعلا ىلع ىدقا رم

 باوح دار | هت رالاؤس باتعلاو فاطالا ناب و باطخ هقفر رده ه رر رقم بولوا

 عانتما ندلوف یقح مالکو اسر هقوع نر ) هزاوآ e ه دانع هش اط یخ د هسل دتا

 تالک نکیآ ع وشخ و شکم ماقمو عوضخ و بدا لح نوباه روضح بودا اباو

 یرلقدلوا هدنساباخ اردزاو رشت قح رغب یررقم هلبا هیهاو تاضارتعاو هبغال
 لالا یف هلفلوا امن ور هدهناکولم یالجنا یتک عبط نالوا ایا قیاقح لیئامت تام
 نکلیدنلوااطعا هعفدوب هج رکا یراهطع نالواداتعمو ۰ رایدروم اعا هساحم ضقت



 هه ۱۰۲ رای

 هن راب انج هان یاوتفیراتبعونع ندنس رد روصح راس ردم ره ج وا یهاسالار

 ندننازحعم كل زکس نالوا لسر لضفا واو زکیدلوا علطم هدلاح کا دل واا

 رازوساجان ندا ثدحتو راثح ندبانایرح هدروک دم سلح ۰ یدناق هس و بارشا

 یراز وسنال وارتاد هره اثم و هشقانم ندنک ودناشفلوا جرد هب هلاسرر هرانعلا ی رع

 متنکما) یدنفا یسدق ررقم : هکهلیوش ۰ رونلوا جرد هلعوب ینحابم زکلای هلبا ی
 هلاو كهلا دصن اولاق یدع نم نودععتام هنل لاقدا تولا توقع رضحدا ءادهش

 تنارقیسهع رک تیآ (نوملسم هلنحو ادحاو اهلا قحساو لععاساو ميهارا كن

 < یومطسف هدک ا رف هلبا لب نالوا هاف بازضا یەک ما هرکصندک دا
 هعطقنم یسهلک ما كن واضم ) ررقم هلکعد ( یدلل | ندهرن یسانعم لب ) یدقا

 بولوا هییارضا نمضتم یهزم هللا دارا ینکیدید ردراکنا هزمه یانعم یهدناو

 هنی رللعواكيوقعب تزضح) یدنفارع كد (ردبا هدافا ینسانعم ءادهش متنا لب

 هلاتصو ارز . یدلوا یسهدناف كتصو ییدتا ود كدا تموادم همالسا تام

 ٠ دلم لقا اإ ندمهم نارضاو )ر رقم هدک دند (ریدلوا هنتم

 تدوههسدال وا هدنومروضح كم وقع هکر ی دید همرک ] لوسر ترضحدوهب هفاط

 لزان تیا وب هدننمض خسوت یموقم موق سپ نیسبمزملیب ینکیدایا هیت و هیصوت
 هسا نوا رانمّوم رک | باطخ ) هنرزوا یسعد ( ردشعا حرصت یضاق یغیدلوا

 یدرومیلاعت قح) یدررقم نکا رادتا هلاؤس رارکت ود ( ردن هتکن هدساوب
 . ردرلهیفسو لهاح راندا ضارعا ندمیهارا تلم نالوا ترانع ندمالسا کیدا

 تو که بوروس نانتمآ هشنمومو تارضا همهاندنوب

 هک( كلوا عبات کا هرزوا تمباتمقحو متغم هلبا یتسب سپ زکیدلس هلا یو نالوا

 تاوح وډ (نسهلوا ندرلفلاخ هتص و لوا یک رانالک لوا ندزسو زسهلوب حالف

 (ردناصق تفص نانتما هدنقح یلاعت یراب ارز .ردلطاب باوج و) لئاس هدنکیدر و

 کاده نا مکیلع نم هللا لب مکمالسا ىلع اون ال لق ) ررقم اباوج هنعید
 لاعت یراب بولوا ناص تفص هروک هناسنآ ناتما ) هلا توالت یتا ( ناعالل
 هلردا مازلا لئاس ود ( ردناسحاو تانع ضع ناتنما ندا روهظ ندنف رط

 هراضحیدلوا بور ولا مالک لاح تضرفو ماکنه تحسف هررقم هللا هسالام وب

 ادا هک ا ناوحتسا ود ( ردند هلوقم یف ندنالوقم توم ) و باطخ

 توم ردندنادوحوم ماسقا تالوقم ارز < ردلکد ندنالوقم توم ) یدنفا ىلع

 تا (هوطاو تولا قلخ ینلا) ررقم هتنرزوا ىدا ( ردضح مدع هسیا
 وار بودبا راعشا .نسانعم داحما دوخاب ریدقت یواضم هدنریسفت كنسهعرک

 ( ًارظن )
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 هی ۱۰۳ رای

 یعدع صا تراىع ندنم وهفم اح و هر اش نم ایع ةوا مدع توم ا رظن

 همودعم یک ییدتا قلعت هدوجوم ردقت اما زلوا قلعتم داجا کوب س بولوا
 يردن وم نالوا دق ترزوا تاج دارن وق دور وتو او را ی
 تراثا هلبا تولا مدقو یخد یواض بوروس (اتاوما متنک و) یلاعت قح مک هتن
 | قلواثداح هشازعا قلعت قلخهومو هتشيا یدلبا همش هنغیدلوا یلزافرص مدعو

 هلم وهفم اهب فصتا نمت ةاىا مدع دا ندنوم  رظن ه ینا رسل رولک مزال

 هحنلواهل وب ررلکد لوانتم هتوم نالوا ةابلالق فرعتوو ردنوم نالوا فرعم

 تومار ز ردیهاط یتلع هوم كقلخ هجریدق و ردزاحم یالطا هالا لام

  ردناقلعت قلخ هودنک هدنروصو هلغلوا ندنلیف .تامدع نالوا فاضم هناکلم
 اهر تلطو تا ییدتا قلعت لعح هدننآ (روئلاو تاملظلا لعحو) مک هتن

 ٠ بولواهکللا مدع یکی مع هکویلاح یدلبا جاحتحا هللا تیآوب ندا عز ردضیع

 هدنسل وامه وج كتومو قاطندش هنداربا رخا هحو یلهخسخا هلا یناتسغاط هرکص

 لالدتسا هلییاور ینجهنوا مذ هدشک تروص كتوم هدتماق مو كردا قافتا

 هدتماش مو مسالو ردهانک ندنوم مع ی .صق حدو نیت ید ر رقم راد دل |

 تروصنوجا نرو ثلاعا ناملوا یدوحو هدحراخ هد ول واندنلسف هل وقعم ءییاعم |

 شک و نوسلوا موج نوک لوا یحد توم یک ینج لوا قلخ هدهوح

 هنس ٌهدارااب هلکعد ردن دوم نالوا هداند قحا لاوس نوسللوا مذ هدنتروص

 . یدلر و ماصفا ه هضراعم و هشقانم هاو یه ماتخ هثحم سلاح

 ناسا ,مدقم هس یدب نا رداهن اغ تکا من ترفاا عقاو هددنه راید

 ةمانو بیرت هدنه هشقا همون جاقرب هرزوا قلوا هده هنیرلترضح ناخ ماس

 رییست و عضو هبیگرب هزواقفلوا لاصیا هلوبن اتسا ندن او هبهرتلکنا ارحم هلبا صوصخ
 ندنرابک تلک زیلکتا هد بودبا ذخا یناصروق ا ور ییکهدهار یانثا شم آ

 یو شر دنوک هم اعاده هدر روو نایت نداسهاس رو
 عوقو راعشابتلکن اباد هصوصخ وب ند رطیرارومًمزیلکنا یک هددنه هرکص تدم
 ندنفرط ییلود هرتلکنا یار رحت كناخ رداهب هلا هروک ذم یایاده ندنغی دل وا شلوب

 هب یلاع باب ندنف رطیسحل | هرتلکن ا هدنلالخ یسهنس شب نواوبش| ب واير دن وک هنداعس رد

 ندندال واج رداقلادیعیسودنک هدک دل ر دتا هج رت یسهمانهرابعلایم رافردشښلوا ماست

 ا نو نامرحو اعا یت دل وا یهتنمه قو راف ترضح هسط ءهلالس ی قرهلوا

 ۱ یرلاحم ضعب كن هم رکمهمک ویسل وازارفرس هلا تشارفنالواشمناقنازراهنیدادجاوو



ft e 
 ترواجدصق توش وا هدر یراجاح دنهو هنسمنلق هتساکن ندفرط هلا لحرز

 ندنفرط لا لات« و تالوو اف رش EXE هدفدل وا توف ی ر ندرل دا تماقا هلا

 eS هنص وصح قفلوا ماست هنساقو ر هر زوا كلر 3 ەسە رو ل رهشدا ضرع

 جارس ندده ۶ لاها E هعحا ملا یدل هد وق 9 کو دا شنل وا املا یشروم

 ف رش تشازف هن دلا ماظن دمو هردام ناخ لعدم ندنلولع ناخ ىلع دم هلودلا

 یساطعاینارب تشارف ههبلایوم ناخ هحنمکح كتقووب هدهسیادبقم ییدارب و یار
 تولو ینغنسم ندو شف هلا لحرز تک تا هما و نت ریو وا سا

 ریما قرەنوا م د الو نالوا عفاو هدرهح یرلرواحو راور ليو

 3 ۰ 4 أ . ۳۹ ۰ أ ۰ ی a پ 4 ا

 O هو E a هدمم
 ردشل روس لاسرا و رادصا هباع صاوا

 قلوا ندشاطل هرکص ندقدزای هرزوا ح ورشم لاونم یهاکحوب یدنفا فصاو
 . ۶ حس < م ۳ 7 ا م 8 |
 فااوط ناک هدنملقا دنه EZ اشاببعار :هک ربد بودار رح ه رقفر هرّزوا ۱

 یماعدتسا تصخر هرزوا كمالاسراه ونک نوجارتس یهمرکم هسک یرب ندک ولم

A O ELEکم ى صاو  EL KGفرص هنس هقن رش  

 لوا لا دندحت لاس رہ تولوا ندهلق تلود هرم فراصم هسا غلام قحهللوا

 نان رع ردق كيب چاقرب یونس نددنه ملقا ق وحنا ردشلک هنلوا لاسرا هبهکرابم ةع

 یسان هلا یرک هزونر رد تعنص ںولوا ر مشنم هبهس و زح تلام نازبخو ناتفارلولدنه |

 یقاخ یک یناحختا هتبا قوقح هدبلط بویلوا سقم هیدلتس رثاسو عیدصت و زبح اما هتسات 2 دلم ۱ 2۵ اس ۳4 ما دصا و یحعل
 عنم ندکلک هف رط و یرلودنه نادر 1 رس و نایرع هلوعموا هل رام ا ل ره و هدرزا ۱

 وو تاوج ود ردالوا ن ردرخ یراکدلبا تو دصق اسک او ماعطا 2

 هلل و هدنکلاغ نفر رطهدنر وهط تاد كس رفس هسارف ردام ل دا کن دل روا

 ولربخ هدنقح نفرط ییهلداسم كنارسا نالموط هدرله راحو نالبد

 ر
 هدیداعسرد كرەل Sha رارق هداتسا ون هلن رالسس هلح ندنف رط تنسهاجح ندنعب دل وا ۱

 یروهج هسنارف هلا هلع تلود هدص وصخ وب یسا یر ارگ اسا هف را اد عقم

 ردع وا داتا هر اع هطساو هدنن ك
5 

 ر

f ِ 1 1 ۱5  
 قره وا هه ردسع تابه رز دها وتشراف هن رباا و۶ هطاام یر واح وا ع

 بولوا یسهنعم هصح ر هتانهلام هن زخ ندهربشک 5 یراقداوالئان هاةلناصروق |
  ۰ aاب ۳ 5

 هل ود باب ° 117 ۵ د همیس ج وا زن ا  Hzنکن ق تاج  ۳ NEتر ی رادقم ا قر

 رادتا ا لاحرد هسارولوا تراح للود یتنفه هلع تلود طةف ۰ یدرل ردىا

 | هلغلوا ریدب لاخ یرلهطارو ماظن وریتدتدمر یدرارولوا رفظ همدقم كردا | ۱



 ۱.۰ ]و
 ام هن راتعسط هلا تعواطم هب همت ت تلودصاوا نالوا قفاوم هس راراوشمو جا ا

 كن رفس ةا ۳ یدا را وا ردنا نع ضاما ندهاو و رحاوز نایک

 هژرل سنا رفع زا رک هد هسا | رلي دراقحیراهننفس ناصروق هنهباع هسنارف هدن ر وه

 NEE صوصحالع بودا تخورفو حب ناو هرخذ هران | قرهشو وا

 نکشع |هقولبا ق د a لزىلكت اهل راهرو لو ندنساح هفرب هن رلهتس وب زسلارف

 حاط طم هياع تلود هنغیدلوا ECS یسهراخ هلا رصم ندفرط لوا كن هسنارف

 ها راقاح واو یدسشفل وا نالعا یرلقحهسهلوا وذع رهظم هکدعا تکرح قفوت |
 ك راد ندهسو رخ كلام او ۰ یدا هد هبلع 5 هناس اذ هسا | یتوطس

 E . یدا تاره ی رافدال وط هلا تلود تصخر ند رللحاس هسو رع كلام ۱

 ییراهلواقم نالواهبارلرسن ارف ناهبولوا كان هش دنا ندنسه رب دکت ههاماعموب كتلود

 شرع شب رد دیا تل ی یا ه یهاشدا صاوا هدراکو لاحیه ردا خسف |

 یرلهمدقت هدهدعقلایذ لئاوا هلاوفع یره اس تاّنطخ یتیم هنس رلکدتسا ماحرتساو ۱

 ردشلروس لوف |

 # هب رصم میاقو شعب و اب وروا لود لاوحا # ۱

 نکشلوابغار هحاص هدقدلوا سولسنوقشاب هترابانوب هرزوا ینیدنلواراعشا هدالاب

 هترابان وب هلغلوا وریپ اکا یدیلاود ارتسوا بودا مازتلایماود كبرح ولهرتلکنا

۳ 
۱ 

 | لوق یرلهمده نالوا دراو داتعمر هنداعسرد و هال وا رکلد هدق دل وا ۱

 ۱ لما هب هلع ت اود -یها وب و سا وا هاب | عطف یتبسانم لک هر مسنارف تولروم

 | یک ربمزا ید یسزنک | كلرکسع یرلقدناللوق هدقلناصروف یک یر ا

 | ودرارپ تاذلابو كردبا مادقا هنکرادت كنسهسرح باساهرزوا تعراسم لاک ید
 | هبرق مان وغنرام هدنلأوا یسهنس شب نوا زوییکیا كم وبشا كرد هابلاتا هل
 ار دل یما رگ یامیسح هب رام نال وا عفاو هلا رلولارتسوا هدنراوج

 هل رکسع كس زکس كنولایرتسوا هدنو تولواروهشموید یه راحم وغنرام هوو

 كرلزسنارفو سا یردق كس تردو حورو فان یاطاضو لارنح قوح ر

 دعصەد رصم امدقم طقف یدا شلوا سا یردف كو فلت یرادقم كہ ىلا

 لارتج نالوا بس هنسلنازق كس فم وش وام وشا هرک و بولو یادناموق

 | بوک هنفرصت و مکح ٌهحق كنهراپانوب ایلتبانوت هرزوا قلوایسهجبتن انهلغو
 ا یدوه+«یقر و دارت و 0 رفبولوا یر ات مظع هراهح نوتو

 تر

۱ 

 ۱ .ردشمل وا بج وم ینقس ات وردک مظع كەت رابا وب یسعاتافو ب ول ,روایحدكنەزد

۱ 

۱ 

 ۱ ۵ E EE در ر دش دل هک همسانم ا وم كنابلاسا وی هن رابات وب هس رز وا تن وب |
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 ارجا هدننوک یجندرد نوا كننکنرف زوم نالوا یئادحا مو كنروهح زسنارف |

 هسنارف نانلوب هدايناما هدانناوب و شمتیک هسراپ هرزواقفلوب هدنیآ رهش قجهنلوا

 . ردشعا هلغ هراولایرتسوا یخد اروم یادناموق ینودرا |

 مدار هداصلاقوف كنهنرابانو یسلر روک كراشیا مسج ردقوب هدنفرظ یآ ییارب ۱

 هنزایانوب و شلوا هجوتمو لئام کا هیمومع ۳ هدهسنارف هلیسلوالیلد هغیدلوا ۱
 ردتقم هراشنا كوس هدنسهعطف اوروا ه EERO تب رفظم وغنرام ید |

 . ردشملوب تعسو هدایز كب یراکفاو EE هلکمتا نطو كرد ینحهلوا |

 یشدلوا لباق یثادحا نییاو ند ندکی و ینموزل كنىدرب نوجا هب رش تبع و

 هبهذمونردیسانب هنیرزوا یوقساسارب كنهدیدج تموکح ییدلیا ثبشت هناکشتو
 كنىهذم كلوناق هلساحا كلکلزمند هد هسنارف كردانطف و كردین داوافوقوم |

 ندنک ودیا شغلوا بلج ههسنارف اعر امدقمو یدیاردا لما ینصوصخ یبایحا

 هدنسهدلپ كىدنو هلکعا تافو هدننامزروهجناریدم هدلاحینیدلوا سوحهداروا

 هغلاباپ ین ۱۳۱۱۱5 لات هوا هما سوت دشت رب کوشا عمجت لانیدرافشزوتوا | ۱
۱ 

 بوشلربخ هنامرح هلکن  هترابانوب هرکصن دنس هب واع وغن رام یدما هدقمشلاچ هنس هلخت |

 هسنارف هلا اسلک هسا ررتسوک هنافصتمروطر قفاوم هنامزو لاح باحا ایا رکا

 یتکج هدا مادقاوییس هکمرونک هنقومو لاح کسا نایاب بوریدشراب یتروهم |
 لآ هج راځ لئاوغو هلخاد لغاشم قوج ر E ندنو و شملا دعو

 ااا بوشارب ندلا ید ینسهلئسم یمظنت كنهندروما هدلاح ینیدلوا لوغشم

 ۰ ردشمالوا لاح ند هرک ادم هجولزک هلیصخیم یهدسراب كنالابو ندهرباخم |

 توق هکدنک ندننیدل  ینکنر قلرادمکح لقتسم یناسولسنوق كنهرابانون هکولاح

 یه رایت وب یاردفارط ت :روهج هلسهشب دنا یساغلا نوت نوش كس روهحقرهلو

 NL تیاد ینارادفارط تللارقیدبا راشمشود هنس راکفا كنا مادعا

 یجشزکس نوا یردارب كنب ول یجتتلا نوا یلارق هسنارف لوتقم یتح بونی روک |
 یاشعا رارقتسا هد هرتلکنا تیاهن قرهشالوط هدنجراخ كن هسنارف هکقوا |

 ردق هنس هجرد قلوا لقتسم رادمکح هابناونع روطاربعا دوخای لارق كن هترایانو |

 ۲3« رد ٩۱ هللاسرا تارب م ههرابنوب كرها لخت یک هدا عسل |
 رادنس یادو كوس هتسودنکهساردا تن واعم هتساها هدشلارق هسن ا رف كسهاساس

 یسیدالیم هنسزویزکس كيب ندقرط هنراپاو ًاباوج اکویوشملبا دعو ینکجهرب و
 یتدوع هبهسنارف كنسهلساس نوبروب هدبوتکم نالیزای هدنسیدب كنسیک رف لولیا

 ۱م هاتماقا هدهب وقنا هللاراشم ندنع دل وا هدلا و هد هسلاراشع | باعا

۱ 

۱ 

۱ 

 ( زویش زا
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 هنس ود کا و ندادوسو و دردن فقوت Si ندنرزوا هشال كرم روش

 00 قر هل وا ا یرلرادف رط تماارق ندنش دلوا شعا ناس هدنفایس تحسصل

 . یدنا رلشمالشاب هب ی ینس هراح یعادعا كنه راباتو یخد

 احا كننوک ی حندرد نوا كنسکن رف لوا نوناک هموق ا كالذ ىلع ءا

 ۱ نوشروفو نالوا شلدارفح هدن رز وا قاقز یکحهک نکیا ردک هب ورا هن رایان ود

 شلوا بارخهناخ جافرب ندنبرضهدک دارو شتآهمغلنانلوب ولع هلیرا هج راپ رومتو

 . هلتعرس هوا اهدیهرع كنهتراپانوب نکیا شلوط ها راحو رو لوتقمقاقزو
 روتفالصاو شمتک ه ورنابت بواننروق هلتهسیب دل وا شمشواص ندنساذس تامغل و

 قوح كب ندشنارتعم كرانوب هلا لح هنیدصق ءوس كنرارادفرط تیروهم

 | راندا ثادحا یو 3 یار یدسشعا ینو سح ا الب یر

 . تلارق رک و تیروهج درک ردشمقج هنادسم یراقدلوا ینارادف رط تلارق

 رک اسع ةفاک هکولاحبولیشالکا یتیدلوا یساصخییخ ر كنهتراپانوب ندنرارادف رط

 هررکص ند هوز هله یرافدلوا دو شوش ند هرضاح م کک لاکا 8
 یلالقتساو ذوفنو شلوا هدايز اهد یهجوتو لیم ههتراباو كن هیمومع راکفا

 . ردشلو توق اهد هرن صر

 یخد لیکو شاب نالا هللا ی هرادا بالوطو زجاع ندروما رادا یلارق ایناسا

 ندشدلوا ذفننم هلسسحقلوا یسهد رک هقالع كن هحبلارق هدلاح ینلدلوا زم

 ندنک ودا مروت هلاحرب كج هلس هناللوق یکی یدتسیا یتلود ابناسا هتراانوب

 یتسامود ایناسسا هللا یسامت ود هسنارف هلرهشب رک ههلاکم هللا ولاناسا هدانا وب ۱

 هحولشال کدقآ و یدشع اتشت هن اسا كمل ادادما هرصمو ههطلام هدبوریدشلرپ

 بوردن وکه هب ردنکساهلبا لیمحت اخذ وتامهم عاونالردبا راحیتسا راک ند رانامل ۱

 لوا لصاو هه ردنکسا یرتک | هد هنا شمع هی رازیلکنا یزارب هارلتوب

 . ردشمر و توق لبخ ندیلبخ هتسودرا هسلارف نانلو هدنساکلا رصم

 هبهطاصم هلثحم ندنسهمیخ ورانا كنه رام ولناق لوا نکیا هدنسارح وغن رام هت راپا وب

 هدقدلوا لصاو هب هنای و همانو یدشمزاپ همانر هفزوژ روطارعا نمضتم یتوعد

 طاغلصن هدنسما در یهلاصم نانلوا فیلکت ندنفرط هتراباتوب امدقم روطاریعا
 م دلو وام تا یکخ هد روت رب یا وا و
 ردا لوق هناعا ارل نولامقجم کیا ندنلود هرتلکنا نوک ینبدلآ یداوح ین لوا
 همان دهعرب هرزوا كماعا هلاصم دقع ها رازسنارف تدم یآ یدب اهد هدا

 دا ۱ کل
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 هت رایان وب اناق هدلاح یی دنلو طوب رص ه و Es و شلاضما

 اوم روک هلا هلاکم یصلصف ندنکدشود هو وا OR دقع هلا

Eید  EL Iهلغغلوب هدنلما كملس هدا مظنت همان  

 ص وصح رومام هسر راب هدننمض ES دا وم مظس دل دم کراس تا دفع |

 یهیساسا داوم ضعب هرک اذلا هلا نارلاط یر ,طا هح راخ هسلا رفو شمرد ا

 هرتلکنا لوق تاساسا و هد هسلا شم وااضماو مظس ید همان هل واقمر ی واح

 یتدلوانکعیلوبق هحنتلود ایرتسوا ندنعیدلوا راغم ههلواقم نالوا دقعنم هلتلود |

 روطاربعا ی هل وا داشک هلاکم سلحخرب هدلاح ی دل وا فا د ود ه شتلکا هاهح

 ند راد امل هد هسلا شما تقفاوم ید کو هب رایان وب هدقدن وا فلکت ندنف رط

 هکراتمر هرز وا ا ناتا هحتنسا رس هس رح ننافس بول ر ر دلو هق ولى ا ۱

 یرخیستو طض كنهطلام هجرازبلکنا هکوسلاح بودا طرش ییدقع هب رح

 هرتلکنا هاسلوا ندلئاسم مهم لا یر هدام ید و درط ندرصم كرازسنارف و

 تاکرادت هن نف رط ندشدلوا لباقیمشاس هدقع ه رح ءکراتمر هل وا كنتلود

 كمشرک اهد ه هرک اذمرب هللا هسنارف یتلود ایرتسوا هفام عم ۰ یدالشاب هبه رح

 ۳ سم ناف طه یر هنلوا دیدم زار: رام ته ندتکدتیا

 ردشلر و رارف

 یرلت رفظمنالوا بارغتسا بحوم حورشم هج ور هدانالاو دا دا كل رسنارف

NE E Iندا تیاعر هنلوصا قلفرطس وردوا صو صا ی  

Eكن رم نر كردا هج وت یور ٌهارا ههترابا و |  

 فولامهلا رکو رورضوینکح هبا تعثام هنسلوا فرصتم كنهسنارف هسرابفلوص |

 ۰ یدلوا زا مک یغیدلوا نون ندنذوفن < تکه ك ود اروا نالوا ]

 یمعازهنا هداللاتسا )یکم هرزوا یی دلو اناس دالا د ولواب یروطاربما هسور

 . یدناشمالشاب هکع اهج وت و لی هنناح هترادأن وب عبطلاب بونج وداي رسوا رفا |

 ودنکه لبا قي رفت ندنراقفتم نوتب نوت یولواپ یک ینیداوا علطم هرلهقیقدوب هنراپانوب
۱ 
 هسور ردق كم ید ی لا نالوا دوحوم هد هسنارف هرزوا كما ب باج هقرط

 تعاحش كرل ولهسور و اطعا قاحنسو حالو E ىس هسالا هسور هن رلریسا

  RETید ضرع هب ولواب یتسهداعا و در لد: الب كنسهلج كردا ان و حدم ۰

 شەلىا تیا E ھ ندا 13 اا یرریسا هسور یحد و ۱

 ` یدناص ا هب ول واب و هل راعشا ی دل وا ۱

 ( هدر )
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 ی هظڊ اح ۳ 0 1 رو ردق 700 شا تارد ا 0 هدرا

 ءدسقلازآ یر هریخذ هنوک ندنوک بولآ هنتحت هرصاح یقبص ینساروب رازیلکنا
 ینوب هنراپانوب هلسملوا موز صا یراقجهلوا روبح همیاست هدتفو نق ندنفیدلوا

 . یدلما دانا هاست | من هغم ز ون ینس ه را هلسلود هرتکنا كرچح شات هب ول واب

 CS نا رخ زر نولراب رارلاوق هرزوا ینیدنلوا راعشا هدالاب : هک هل وش

 هطلام زکیدلوا یسغر كرارلاوق زس هکمادام هتراپانوب ندنرلقدلوا شما بجا
 نوسا مست ییهطاام 1 ا هرس ید فرصت قح كنس هطا

 . یدیشمردنوگ ربخ هیولواپ ويد
 یرلریسا یهدهسنارف ناه بوبلکد هنماع یرلن و ندنشدلوا تاذ رب سکس ولوایو

 لارتج رب هسزاب هرز وا :تمتک ,هیهطا الام يتلا لجالو كما رکشت ههنرابانوب قرەل ا

 ییدابا تینا رکش ضرع هبهترابان و بولا ینارسا كردیک هسراپ لارنجوب هلکم ردن وک
 طض یتسهطا هطلام رازملکدا هدن رخ السد یس ەس شب نوا وک ما اهدا

 توتسا یهطلام ندشللود هرتلکنا ولواب هتنرزوا كنو ىدا راشعا ریخست و

 | یدو در تاوج E O PI هو نکن
 راک زبلکنا ردق زوب چوا نالوا هدنرانامل هینسور توک هبضع ا

 نالوا خسفنم كن ەسن ا رف هلا ا هب رابات وب هس رزوا ثن وب ۰ ردشم ر دتا فق وت

 . ردشملا ثیشت هتناسا كملسەدا دید ی رلهدهاعم

 ءرانآ ول هرتلکنا هداننا ینیدشبلاچ هفلأتو بلج یی بلا لود هترابات و هلهج ووب و

 یدآراشمالثاب هفموغوص ندهرتلکنا یخد رانا ندنغی دل وا هدکمنا هلماعم هنامکحتم

 ی بویلوا دودحمو ناعم ردق ییدمش یدعاوف للم قوقح هدرصع لوا ارز

 هاففاح ینرلهب رحم ترامت یرلتلود هقراعادو جوساو ایسورب یعب راالود فرط

 توادع ی ا ROTO : هک هل وش بودا ذاحا قوقح ماط رب هرزوا كعا

 فرط ین ر O هنس هب راح تاللماعم كرلتل ود فرط هب راحو

 اعا ند راناعل لارا هرصاح العفو ع دز راتاود نالوا نراخ نسل توت

 عونم یساطعاو ذخا كنه رح تامهمو هحاسا زکلایو كمايب هریک هرانامل هفاک

 فرط ین رابک نانلوا هظفاحم ارل هتف كلکی و قلوا تس رس راع ٌهعتما بولوا
 هتنامم یراث و هل رخ ن الو یواش E زا رک
 هس ورو هسنارف یتوقحو ۰ یدنا راما ذاحا لوصا ی راصوصخ كمام هدا

 فرطی كرهیا لوبق هلهج ورب ینو هس سلا یتلود هرتلکنا بودا لوق یراثلود

 لماح ی هسعتما ولرد هن یه هدلاح یش دلو اه نمشدو هنیاعم ا ود



 و ۱۱۰ روح

 هلا مامق هتکرح هحنجومو شنا نالعا ینکحهدیا طض نوسلوا هسا رولوا
 : یدا شماللشا هنسارحا هرج تالماعم هدنقح ران دنا ا

 | قلفرطس قرهلوا لعفنم هبلاش لود ندنسهنامکحتم راوطا والو كنلود هرتاکنا

 بودا نایمرد ینموزل كنعا قافلا هطبار دقع هدنراس نوجا یسهظفاحم كنقوقح

 لب اقم هایز قحهلوا ضراع هنتراحم هس ور ندنناکرحو كن ولهرتلکنا ید ول واب

 هقشب ندک دا ما ینفقوت كنمراهامرس ولهرتلکنا نالوا دوجوم هدنکلام هیسور

 هسرتق كلردنا ذاختا تصرف نبع ینلاعفنا نالوا هدنقح ولزیلکنا كنهلاش لود راس

 ییدیدشت و دیدحت كنسب رحم قافلا قلف رطرب نالوا شملنای وشراق هبهرتلکنا هدننامز

 قلفرطس كردیا لوق لاحرد یراتلود هقراعنادو ج وسا هدکدتبا فیلکت هرانآ
 ولواپ هرزوا كعا تن واعم هنیربرب هلبا حاللس اضتقالایدل نوجما یسهظفاحم كنقوقح
 : یدشلوا لخاد هفافتاو یخد یتلود اسور اقاعتم بودا اضما هماندهعر هلا

 دقع هلا اب رتسواو هرتلکناو هبلع تلود هنهبلع هسنارف ولواب امدقم كلذ ىلع ءانب

 کود هلع تلودو بولک هتداعسرد یمامنود ک هدزکد هرق كردبا قاغا
 كنسامتود هدانناوب نکیا هدقفلوا لامعا هدنهبلع هسنارف بودک ههفروق هدکلرپ |

 وق موق كرهلک ه تداعسرد هدنلناوا یلوالا یدام امت ود ر وک ذم هلکعا صا یتدوع

 ۰ ردشملا تدوعو تم نع « زک د رف ه رکصندقدلا یاست هلا فقوت هدنهاکشد

 لود مومعلایلع یرلعا نالعاو اما یتفاها قلف رطم فن هملامش لود حورشم هحور

 تلود ۸ هرز وا تدص وصح قرهلوا ترابع ندن رشت یو هما نار هب هب راحتم

 فرطم هدنقح ودنک یدسشا توکسوشراق اکو یللود هرتلکنا ندشیدمللوا هدنهبلع

 هرتلکن|فده هقافتاوب هدلاح تقبقح نکل ید زگم زال تموصخ نالعا ندنف رط راتلود
 | یتمظعوراق و نالوا راکرد ورندهتوا هسا یتام نلکنا بولوا مولعم یی دلوا یتلود |

 قلف رطس وب ناه كر همدا نبع ضامتاو هحاسم ندتالماعم ورد وب هایسح

 | هقراعادو جوساو هیسور ردقن هدنراناعل زملکنا هرزوا قلوا باوج هنس هدهاعم

 هدنسارآ هلاش لود الود هرتلکنا ندنکیدلبا فقوت هسیا راو یسه راحت ناف

 ثاشتل هن همیسح تاک رادن هنهباع هراکت لاو ولواو ۰ یدلوا ای ور تموصخ

 كنهسرتو هدر و یدالشاب هدندهت ید یراتلود نالوا قفتم هلا هرتلکناو یدانا

 كملا درط نددنه یرلزیلکتا هدوروتک هلعف یتاروصت نالوا هدةح ناتسدنه

 كصوصخ و بوشود هنیدیق كما رکسع قوس هناتسدنه ندنجا مح هرزوا

 ثعاب هنتلود هرتلکنا هسا یرلاروب و مادقا هراضحتساو لاصحتسا ینسهمزال باسا
 یتسالکو هسور نالوا داف دعتسم هلهحو ینح هنلوا ناس هدرز هلغل وا هشیدنا

 ( کە دغروبسرتپ إل



e ۱۱۱ Fem 

 . ردشعا ماف و هنهساع ولوا هاتف رعم یسحلا مان (تروتو) كەدغرو 4

 یسهلئتسا كنویلانو یربادن نانلوا ناب ندنف رط ول هسور هدنقح ناتس دنه

 هدر ز یتروص كن هحورتشم هال یواح ییاعلاطم نانلوا نام رد هنرز وا

 . رونلوا دارا هلشر (۱۳)

 رارق ه هلاکم هلا هسنارف رارکت فژوژ روطاربعا هرز وا ییدنلوا ناس هدالاب

 راشعا عامجا یراصخم نیف رط هدرخ الا یدام لالخ ندنک و دا شمریو
 كر هما هلخ ادم ول هرتلکنا ندنصخ يم ایرتسوا ادا یصخ سم هسنارف هد هسا

 نوس هسخ و قح هلوا یم هنمان ایرتسوا زکلاب هدهاعمو نیسم ودام هما و

 لخااد وا هزتلکنا یم ساب تسوا تدا لاوس هد یقح وا لخت و ط ۱

 هدنناوج كلاوس ینکیا او نام رد: یدل وا یتحالص هتمطتت هماندهع هل وا

 كن هکر رات تدم تو کم هلیسم | نایب ینغب دل وا جاتح هنیاج تاماعت ندینپ

 هس رزوا یضل وا هدافا ند رط هت رایان وب ینح هنلوا رادتا کنح هد

 هریب دن رب كوص كا هرزوا قم امراقیج ندلا نوتب نوتب ییهطاصم تشر رس روطارپعا

 ین ردق هناضمر طساوا یی هنتسادتنا كنکن رف طاش : هکهللوش بودیا مایق
 هد هلاکم ساحم طقف و قفلوا هاصم دقع قرهاوا ورا ند هرتلکنا هرزوا قمل وط

 لصا هدلاح ینلدنل وا هر ۳۵ E داوم ار وص هد وتلو یھ نیلکنا

 ینوب هدهسیا شمللا فیاکت هیهنراپ نون یتروص قمناق ظنت هج ول زب ک همان دهع

 ید وا تیعت بهش رح تاکرح ندنفرط زس هراچ هلکعا در هترابات و ید

 بولوا یرکسع كيب زوب چوا هدهددعتم عقاوم وشراق هیای رتبسوا كن هتراپانوب

 ۱ ۰ یدا راو ی ی , زو کیا لباقم اکو هسا كانتلود ایرتسوا

 هدکنح نال وا عقاو هدرخ الا یداح لالخ بو الشاب هدف EU ادتسا هر اج

E SCود  

 ی یو هراب ید نایک هلا تامهم ییخر هند . رلزسنار هو یدلوا مزهنم

 را كنایرتسوا قر هلزو ید یرالوف راس تاتسود را اب سو و رکصا دن ود

 ۳ هللا كرت ینقاقنا زیلکنا زس هراح فژوژ روطاربعا قحسلاق یلاحم هفعایط

 | رادتالاب هب هلاکم یرلصخ ص نفرط هدنس هدلب لب , ون ول هلکم رب و ر ارق هب هحاصم

 ردع وا اضما هدنه رش ناضمر یس هنس ش نوا وشا مات ام نالوا مظس

 یسهش كوص كان رهن نیر ردق اف ند هر وسا هدن اس هم اندهع لیون ول وشا

 کهدنس هرا هرج وسا هلا الاتاو یتلیا نالبم عقاو هدایلاتیاو یس هعطق اقجلب و

 شیوا هدابلاتا قر هنلوا كرت هب ایرتسوا یس هعلق كیدن وو قلاق هب هسنارف یضارا



 هو ۱۱۲ =

 ۱ زدند راک یرارهو رانطو وو كلدا ر اعا دودح هب ارتسوا ی رهن

 | ایرتسوا قر هنلوا كر هنر وهم ان ازح نالوا هدس هب اج هسنارف ردق و

 ۱ قمل وا یا هل اهم هاب راروهح هونحو اسل ازحو هرحشوساو كنملف لود

 ۱ ندنف رط عاص ER EE A هدنف رط لوص كس رهن نیرو

 دجردنم یراصوصخ فالرو ر ید ناز

 هلاما هنفررط هرتلکنا الماک ینتقد رظن بوملاق یس هلاغ رار كنەتراا وب هلتروصوب

 هتش ند رلتل ود زکتروو یوات هدسنحا اب وروا لود كن ول هرتلکداو یدیبا

 یون كردن قوس هرز وا لوبان یس هفرف اروم لارنج هنراب اتوب ندنغیدملاق ییفتم
 اتاتساو یدتا روح هنساضما همان دهعر قفاوم هنسهقسل و هسنارف یلارف

 ۰ یداررقم قوس هر زوا کت دو تب r 48ر د طاتحم ر :اقفوت هاف نالواهلا

 | بولوا روح هغمتغاط هب همت عقاوم یس هب رح هوف یی ود ۳ | | هسرزوا كوب

 ندن رانا كنملفو ایناساو ابلاتاو هسنارف هلا ذاخحنا تصرف ینو یخد هت را ان وب

 هلا رغ تالوک ام عاوناو تامهمو ها هتنرل هنفس راچغو كلکی یک و ربغص

 هد هسا ارا لک یب .هحساخ كرل وب اعقاو یدالشاب ا ه رصم

 د

 . یدرولوا تلست و تربغ
 تولوا هدنسهدار كس ا ىلا اا یرادقم كنب رک و رنا رف 5 هدرصم و

 تارفت نانلوا كرادت ندرل هلوک هابس هلبرل هغ اط یطقو مور یناصقت كنیراروب اط

 ینمیلعت نم هلوک هنبلعت اوروا یرلبالآ یراوسو ندنشبدلوا هدقفلوا لاکا هاا ۱

E a Esمظتنم هسا یراق اط بوط بولوا بک ار هنب  

 یرصم نوت نوت را رسنارف ندنزلودش ۹1 همنلعت راکول یلهودو ندندنل وب |

 | لها هلروصوت كردبا لوق یعالسا اتروص واتم هللادنع لارتح و رای دا شم هسع

 وشا ندن زف مالسا لهار یتدلوا شعا جوز ىح بودا رادتا هل افعا ی لسا

 | هسنارفو شمل دنا همست ود ناملس دس هلغل وا یلغوا رب هدنناعش یس هنس ش نوا

 ا5ا را اک ر ندفارط اتم هنسودنک هنیرزوا یراطخا كنساسّور
 هد هبماش راطقا نکا هدکٌعا مادقا ھه ر فس باسا لاک | ورن دادم رب مرک | رادرسو

 نالوا باج ندفارطا ندنراقدلوا ضهلو كحهس ىلاها ها روهظالغعو طخ |

 نوعاط ولتدشرب ییهاضم لاحوب هدلاح یت دلوا لکشم كن یمهرادا رک سع

 0 0 0 0 نی رکتمو نايا درا بقت یا

 تحوم ۳ سی و e ار وا ق ر هل وا لصا و یس هعطق یا ر هبت ردنکسا هتفه رهل

۱ 

 | توف یرنک | كرایدنح روهشم لا ندرافش اکو م رصم یاا نالوب هدف رطلواو

 ( یدلوا )



 > ۱۱۳ جی

 اشاب نادوق قلارآ رو یراک قلناشب رب میظع هنوب اه یودرا هاهجو و یدلوا

 ار هسرزوا رصم كلردىا تاقالم هلبا مرک | رادرسو كل ردک هن وب اه یودرا

 هدنسا رجا كنه رحم و هر تاک رح نالوا روصت لالا بسح هرک اذلا یدل هدنراس

 انشم ام هر و راف هم وغو تک رح رار مدیا هک ۱
 | رادرس یتح بولوا لانم هنفرط ول هسنارف ورد هتوا اش اب نادوق هکیدلاق یدا

 . یدیشعا ماهنا یتس ودنک هلتهح وب م ا

 یتنما اکا ید كمرک | رادرس بویموس ی رکا ا رادرس اشا نادوق هلع ءان
 كمرگ | رادرس هدنقح بولوا لوقمو لبقم هدهن اهاش دز اشا نادوق طقف یدیغوب

 هلع ءا . ىدا ملام هل رخ هنادحتم یخدو هتشاا یدهلوارمثم و روم یوم

 یامن ود یک یبدشلت رس رلاوه بوروا هطلوا هدنراقبجا رصم تدمر اشاب نادوق
 هاب روهط را هتنروف اولو 1 ماو یدشما تدوع هدام رد هل نرو
 هترابانوب ندنراقدلوا رو هقملغاتط یرابک نالوا رومام هبهقولبا گرا زیلکتا
 قاق هعطق یدب هرزوا كنا لاصبا تامهمو رکسع رادقمرب هه ردنکسا هدقلارآوب

 شما رومام یعوطناغ لاریما هلبا اتودرب بک ع ندقیر و نینقرف هعطق دنچو |
 تدمر بوس هدا تراسح کمر و لو هب هب ردنکسا یرغوط م وطن اف هده ا

 EEE یم هطا اندراس هرکص ندفقوت و تکم 2 نولوط
 نوا قر هلوا یارفن زطلامو هرحوساو نالاو زیلکنا ید یتاود زیلکنا هداشاوب

 بولوا شمراقبچ هلو هرزوا كمتک هیهبردنکسا هلا بیرت هیر, رک اسع كيب زکس
 هنناملیرکم عقاو هدنسوشراق كنس هرب زج سودار ندنکیدتبا فداصت هب هننروف ی

 یلود هرتلکنا رایدلوا ناور هنناح هردنکسا هدمو رایدا هدکعا مارا بورک

 . یدا شعا سرت رکسع كم ىلا ید نددنه هرزوا كلكه شر وس هقش ندنو

 ندنفرط رازیلکنا یتکرح هبناح لوا هلبا نواه یافنود ید كناشاب نادوقو

 دیدج ماظن نانلوا میلعت هد رادکساو هدنکلتفح دنول اشاب ناد وق هلغملوا لاحعتسا

 یئاب ردق زویش چواو رکسع لعم ردق كيب وا ندنرلقاع عست عالقو ان رک

 هلا باکرا هنو اه یامت ود بیه رع هنروا مرایو ىح وط هتروارب هلبا هدا قوزوب

 نانلوا رب رح هلبتفرعم اشاب لعینلدهملو بودا تک رح هنناحهردنکسا هدلاوش هام

 نشمتک تولوا کاو هراهتفب دنا یاو ا ی دی ارا كم یی

 بولوا لاکرب یسهقاضم هج هراسو هرخذ كن وباه یودراحورمشم هجو ر هدانئاوب و

 نوجا قیرفت یتوق ككرازسنارف هدهسیا ت راع لد بع كس نوا ید یدوجوم

 كرادت ردق ینیدلوا نکم مرک | رادرس هلیسلوا ندهلاح ضارف تکرح یخد رب

 ( تدوج رات إل ۸# % ( عباس دلج زا



۷ 

 - ۱۱: زس

 كل رصم یلفلو هدکلرت هلبا هنمالسا رک اسع كند رکسع اوروا كم کس نوا
 یتنما هرازبلکنا كناشاب نادوق هدهسیا راکرد کج هدنا لیهست یتصالختسا مما

 رارشود هنعمط كمامر و هلع تلود هدن رلکد تا طض یرصم هکداش تولوا

 حد مرک | رادرس هرزوا ییدنزا راعشا هدالاب هکولاح یدنا كن هشیدنا ود
 ۱ . یدبا لکد نیما ندنآ هحنناذ
 زکلای یتلود هرتلکنا كردما قافتا هلا هتراپ انو یرثک ۱ كنابوروا لود الاب هجورب

 هدایز یسلاها هرتلکنا هلکمنا روهظ الغو طخ میظعرب هد هرتلکنا هدلاح ی دلاق

 هنسدنعت كتب روهسشم نانلوب لیکو شاب یروهظ كن هردکم لاوحاوب بولیقص

 (نوطقمدا ) وسومهسرپ كردنا افعتسا هللا راشم هدانناوب هلغفل وا لمح هنس رب دنءوسو

 لاربما بونمروط ورک نده راح یتلود هرتلکنا هبفام عم یدیشلوا لک و شاب

 اعودر بکم ندهنیفس هراب ید قرف هغطلا رحم هلسادناموق نوسلن و رک راب

 هدقدنلوا فیلکت یسلرا ندنقافتا هیلامش لود هنتلود هقرامناد ادتبا یر
 | ثكنهفراع ادو لوخد ندنزاف و دنوص ا رح یساعود زیلکنا گرو لاو هل ادر

 هرکص ندنعوقو تراسخو برح لیخرب هلا لوصو هک اهن وق نالوا یتح یاب |

 "تقو ییدتا روح هنساضما همان هدهاعم رب قفاوم هنس هقشلو هرتلکنا یهقراعناد |

 ح كن هقراع اد هلغل وا لصاو هک اهنوق یربخ یعادعا كنولواب یروطارعا ههسور

 ۰ یدل وا فرطر ید یس هبعاد ماقسنا دخا ندهرتلکنا

 ر باش هرزوا طا رفا هدص وصخ یه و ریت و رت تاغ ولواب را

 نا زادنکح ندا IEE هرزوا لالقتسا صوصحلا ىل اع و هدنقح هماع هسا | قالجاو |

 . ردشغلوا مادعا هدل وب وب یجد ول وا هتشیار ا ےک لوا تماخوو تمادن تن |

  Eشحوتم یسلاها غوسرتپ نوس ی ار ندنحامو روطو ك شا |

 | ناما ندنسودنک هلس رانلوا یرارسا م رو برقم هدایز لاو بولوا كان هشيدناو |

 یرلادتا ولواب یدا رقتسم هدن رل رطاخ یسوق مقروق قفلوا ین هرس بوم هلوا

 نجعل بج وم « eF نکشعا تموصخ راهظا هداعلا قوف هدنقح یر وهم هسنارف ۱

 | ید هدنحوصخ هجوت و لبم ههتراب انوب كردا راکفا لید هدنروص قح هلوا

 ۱۳۲ ۱ بد رفا 0 اغا يلق راو هس ةطؤا نه كاا
 ا ا ااو یدلوا ردا ؛طازفا هدایز هرات ر وص یکتا ۱

 | یر راسخ و ررض مظعو عنام هنمروس تان ال وصحم یتاکلتفح كنناک هدازاصا هسور
 | هنارادغ راوطا هک دتک ولواب هدلاح یراقدلوا یکلد یسهلح ندی داوا بجوم

 ( دوخو زا

 7 ید اشا تکرحهفررط شل سع هلا نواه یودرا هدلاوش رخاوا نامه توروک



۱ 

 هب هلاصم داوم هم هلا ون وا وس وم یصحص هسنارف هد هردن ول ندنرقد لو

 سگ ۱۱۵ =

 دانا تصرف یتالاحوب یسحلا زلکنا یهدغروسسرتب و دسزت ییهنارس دوخ و

 ی رالاعفا نالوا هدنقح ولوا هلا كب رح یتسالکو هسور نالوا داسف دعتسم بودا

 هدن رانی هرزوا كما سالجا یب یردناسکلع یلغوا هلا عاخ ییولواب نیکعا د دشت

 یرلکدتبا ادب رلرادفارطرفاو ندهراسو ندالکو هللا دیعاومو ها بوربو رارق |

 نالوا یرظان سلوو یسلاو غروبسرتپو یرارسا مرح كنولوا ندنرلجا هداننا

 نالوا یهاوخ ربخو قداص كنولوا هدنزو تقادص ضرع یخد ناهاب تنوق
 یک و شاب نالوا یلاخ كنسودنک و درط ندتمدخ هلا قافو رغ یراهسمک

 یعرکی كنك رف ترام بوشلر راقفتم ردق یعرکی هرکص ندد در دنا لزع یخد

 كروطاربعاود راو قیرح هدرهشو دورو هنارس هدیبللا فصن یسهحک یحنحوا

 یراقداوا شلآ هملق هدقم نمضتم ید ف ندقلروطارعا هلبا لوخ د هم ٩
 ندنکیدر و یطق باوج هللا در هدن رلکدّسا فیلکت هولواب یتساضما كنهماناقعتسا

 سالجا یب یردناسکلع لغوا هرب هللا مادعا ردنا یدنوشوا هنیرزوا ید رانا
 . ردشلوا یربثأت مظع هنس هقیثوبابورواكاتقووب ردراشما
 عماح هیناملس هللا باصحتسا یتسبحل | چوسا یسحلدا تداعسرد كنهیسور هدانناون
 هناکن رفتداع هدانناکی درب دساهحاسینضیعو لوط بودک هرزواكمروک ین رش
 ه هص وصخ تناها عوار ینو هسا هلط ضع ناو هداروا رم ره بودک هرزوا

 یب یحطما كرک هلبا تشمو هلس برضو تشرد ظافلا ناه قر هلوا كانضغ هلبا لح

 همدقم ولواب هسیا هدانناوب راشمراقبح ندعماح بوروس یراناللو هدنتعم كرو

 نایمنا قافتا هلیسودنک هدیابوب كردبا برح نالعا هنهلع ولهرتلکنا نالوا قفتم

 هدقمارآ هناهب هرزوا كم ا برح نالعا ید هراناروط فرطم هليا ددهت یراتلود

 هرتلکنا قرهلوا لوغشم هاسه راح هسنارف هدناواو یخدهللع تلود و ندنغدلوا
 | ید ندنتم وصخ و توادع كنتلود هسور یک کج هم هدنا در یئاضا كلود

 هبهدیرعوب ین هنفی دلوا بج وم یشالت هدایز هحیلاع باب تیفکو ب ندنغی دنلوب یشاحتم

 | هنترافس هسور هلا نن یمیکو برض یمیک بولیتوط لاحرد هبلط نالوا بیس
 | یعادعا كن ول واب حورمشم هجور هسا هدماکنهو ردشخلوا اطعا همزال هضرت ۱

 . یدیشعا لدبتو ربغت یلبخ ندیلبخ هیلود هقیتلوب قرهلوعوقو |
 | ولهرتلکناكنهترابا وب و لاخ و فعض هنقافتا قلف رطب ینافو حورشم هجور كن وواپ

 رازیلکنا هبفام عم فثورونک لک و روتف هراتلود یت دلوا شا طلسم هسرزوا

 هدنسوزرا هلاصم قرهناصوا ندنلناوغ هراح نالوادتم ورندتقو هو ید
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 یر ره قرهلوا قلطم بلاخ ار ولهننارفوآر ولهرتلکنا هدهسیا شملشیرگ

 كم كمریدشلرب یراوزرآ كيف رط هلتهج یراقدنلوب هدناما هطاصم دقع هنبلا
 یماکلا رصم هللا هلسووب هدیونلوا دقع هطاصممرپ رازسنارف صوص ا یلعو لکشم

 "ءان یدبا لکد نکم هيا یتقفاوم اکو كن ولهرتاکنا بولوا هدنعمط قللق هدن رالا

 هلا فس ید فرط یا قرهللوا ماود هه راح رار هلکعا ناي رج هلاکم هيلع

 ۰ رایدنا هرزوا راظتنا هناعوقو شور هرزوا كمما لکشم لح

  یگیسع كس نا نالوا دوج وم هدنسامت ود زیلکا ۳ هنس رحم كرت وسوم

 د وان را كس ىلا رک تنم اشاب نادومق هلا هدنه رک اسع كس ینلا كح هلک نددته

 رک اسعقوزوب یشاب كيب یعرکیو رکسع كم نوا ی هدنتعم مظعا ردص و یرکنع
 . رولک مزال قتلوا غلاب کس شقلا یعومج هدلاح ینیدنلوا هوالع هين اع
 قرهلوا هقش ندرکسع كح هک ند دنه هلیسودرا مرک | رادرس کرد هلوقبن لم
 ۰ یدا كس ش زوتوا کوج كسرک اسع زلکناو ولن اعا ندبا موم هرصم

 هل رکسع كح هلک ندنه هل رکسع ی هدنسافن ود لكنا هرزو !ینیدنل وا راعشایع دهدالاب

 كس چوا نالوا دوجوم هدنوناه یایود بولوا كس ترد یمرکب یوم
 یرکسع دوانرا ردق كس کیا هلا هداس قوزوب یثاب زوب جاقرب هقشب ندرگسع

 غلاب هکس یتا تیاهن یعومم ككران وب هکیدبا راو ینارف جهبرعو یحیوط رادقهرب و
 ۱و هوالع دانو غ كن نوا ی هدنتسم مرک ا رادرسو یدروام هلوا

 قوزوبیشاب نالوا بت قرهلواهقشب ندرلنوب یدرلواغلاب هرف كی قرف یسهلج
 نتقفتم نیتلود هسا هن ره ررلکد مولعم هک هبا یرادقم كنهنامع الغ

 طقف یدا رک قلوا هدايز اهد دوخاب ییا ییا كلرازسنارف ک هدرصم یآسرت
 ط ولو تک  ندهفاتخم للام ید راثلوا لم بویلوا مظتنمو تم یغنوح كران و

  هرکصندقدقارب ظفحتسمرادقمرب هنس هظفاحمكراهعلق ی هدن رالاهسبا رازسنارف یدیا

 یدرارولم هدا قوس ودرار بک صندرکسع رواکنج و هدب زکر دق كم کم نوا

 ۱ و ۹ TET TICE سس سس سس

 ندنغب دل وا تدثم هلبس ههاسلاثما جەل هد اهعفادم وهل اقم ع نالوا هدانز تأق

 ك دارم نالوا قحلم هندادع یرالارنج هسنارف یخ د یشاطرب رام هلوکو

 شالت ردقوا ندنناسرتوب كنتلود یرلادشا رازسنارف ندنفیدنل وب هدنتعم
 لرکسع هزات یرلکدردنوک هللا موطناغ لارما الاب هجور هقسش ندن رکدعا
 ۰ راب دنا هدنسا وو دما كما هبلع هدنل وص و هبهب ردنکسا

 هدف رظیا زکس ردو هلاوشندن رفص ی هرس شا نوا ۸ د هدنح رات و

ag ane n o o سس 

 ا
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 كناطمرویدسا روم هرزوا تحارتساو نوکس تدمو نرالو نکا حرب هدرصم
 ین نرو یدتا روهظ هدکلر ره هما سمش هدرا هه طسو یوک یحن زکس

 رازی دل رالراپیک شنآ ید هدنبرق ك رق هدلاح یراقدلوا ناباتو رهاظ رفو سمش

 لا فلطلت دنحاو تاقع نارا رهظ اذا) ندفرط رفج لها هتشيا یدیاآراو
 فل رصم لها لات لاه دک دشا روهظ هدنقوزب رق هلا سمش ےک ( ةيانکلا له
 یسافن ود زیلکنا هدلاوش لالخ ویدلوا یهاظ ی رس كمالک نالوا شملنل وس ود ردا

 رکسعرس كرهشود هشالت ناب رف لارنجنانلوب ظفاح هلکم روک هدنهاکش» هب ردنکسا
 . یدلبا دادمتسا هللا لاح مالعا هب ونم

 ًارظن هنتماسح و توق كناماکحتسا اک هنهاکشبب هب ردنکسا یساغ ود زیلکنا

 راظتناهننوکس كراکزور زور دنج ندا دوا ترس كم رلاوهو بویمهشانس هیاروا

 هنر زوبزکس كم الوا فداصم هرخاوا كلاوش بوروا هطلوا هدزکد هلبا

 یمرکیزوب چوا بوشانب هنناعل روخوبا ینوکی ن زکس كنسیکن رف ترام یسهیدالیم
 قرهلل وا هظفاحم هل رالادنص تو لفظ او عضو رکسع كس ش هلادنص هعطق

 + رد رس و
 ماحتقاو موج هنیرزوا رازیلکناو مابق هبهعفادم هللا فن زویشب كسب نابیرف لارنج
 ناهو توال رف وراشط رازیلکنا زمتقوط روتقوط هب هرق رالادنص هدهسبا شما

 ولتدش ردقن رازسنارف و راشمالشاب هفماسای هفارطا بوبلغاب فاص هدنرزوا لاسموق |
 لیخرب زسنارف ندنراکدرتسوک تاب ردقوا یخد رازیلکنا هسیا راشعا موج

 . راشلوا روح هتعجر امزهنم هرکص ندک درب و تافلت

 ییدتشیا ی راقدقبح هروخ وبا كرازلکنا لون الی لارج رازسنارف نالوب هدهیناجر
 ناس رفلارنجو تع نع هنف رط هب ردنکسا هلرکسعكم چ وا نالوا تنعم دوج وم یک
 یدوج وم كنسکیا ها غالبا کن کیاید وح ومو مج یرکسعی هد رللوغ هرق ی
 هن رزوا یسودرا نیلکنا نالوا غلاب هرف كی زکس نوا هدلاح ا غلاب کم 7

 هندورو هرازیلکنا بوتوط یراهش عقاو هدنلو هدام لردا تراسح هموجم

 بودناتک ر ح هلق رط هدام هسا یلوق لوصكنس ودرا زیلکنا یدا راشاوا رظتنم

 هتر وا هدلاح ینیدلوا هدکم هلورلبا قرهنلوا هظفاح هل رالادنص بوط ندنلوک هیدام

 غاصو هدکمنا تکرح قرهلوا لکشلامب م هدننمض ظفحت ندنسولتآ زسنارف یلوق
 تقافریرالادنص پوط ةاطرب یخد اکوب بوییروب هلبا هداح ک هدنفارظ رک 8

 هلوک یناوق لوص لاللوب هد ورلبا كا كنسودرا زیلکنا سونال لارنج یدبا هدکملنا
 سونال كدا روهظ لوق هتروا هاکان هد هرص ییدتسا موج هایماخ عمط كود
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 نیلکنا هداشنا ینلدشت وط هکنج هملا مو هت رزوا لوق هرواو لیدم ی هرواشم

 كنهب ردنکسا هللا هرصاح ید یتهج لوا كردیا قسضتو هطاحا یتسهلق طبا هلا |

 ۰ ردل در عقاو هدنسوشراف كا

 اشا نادوف 3| یرلکدلا ترداىم هر ه رصاح یه ردنکسا هلهح ولوا كرل نیلکنا ۱

 بودنابصن غوشابیاغاورسخ یسادخیتک هنیرزوا هبمالسارک اسع كسیتلا کیدلبا

 سگ ۱۱۸ ی

 قرهقاباک | ال وا یک ین دلوا روم هکملکح ورک نسوئال هلکمشتب لوف عا كتسودرا

 تر ید ناسرف لارنج نالوا شعا تک رح هنیرزوا لوقغاص هدنونا ه هووا
 ۰ یدبا ردق كب کیا یعومت كتافلت نالوا عقاو ندنفرط هده راحوب ردشعا
 شب یسودنک بوغارب هدرصم هلا بصن ماقا یرابل لارنج هنرونه کرس

 هلاح تققح هلا تلصاوم هه ردنکسا هد هدعقلا یذ لئاواو تکرح هلرکسع كم

 هحنج وم رارق نالیربو هراشتسالایدا لرد | لکشت برح ناویدر هدقدلوا علطم

 ینیداوا ترابع ندرفن كيب نوا یرک اسع زسنارف هدنر یعرکی كنیکنرف ترام
 لارج هل رفت كم کیا بویمهدنا هنلغ هد هسا راشعا موڅ هتنرزوا رازیلکنا هدلاح

 هنابولغم قر هلوا حورح ید لارنج چوا رکیدو فلت زاوروا لارنجو سونال
 ردق كس ییا هلا لارنحر ید كرازیلکتا هد براون ۰ ردراشلوا روبح هتعجر

 . ردشلوا فلت یرلرکسع

 نما ندنف ۳ ی بودا نصحت هد هب ردنکساهونم لارنج هنی رزوا كنو

 هب رکسع هقرف رب یخد هداروا كر هردتا اشنا راسیرتم هد هناجر هرزوا قملوا

 تراسج هموحم هنرزوا یتاماکحتسا هردنکسا یخد رازبلکنا ۰ یدنا شقارب

 ید مصاح باسا حیجرلد یروص صالحتساو طض هللا قیضت و رصح بویمهدیا
 هرزوا قمتقا هنلوک سس ورام نالوا شعروق یرای یلوک (هیدام) نوجا لاکا

 دس كل لودج نديك هیبردنکسا ندهیناجر بولوا عقاو هدنسارا لوک یا و

 یعافترا مدق زوقط هلتسن هنلوک سن وبرام كنلوک هیدام هج رکاو رایدسک ینرلدنبو

 رازبلکنا هلهج ووب قر هلوا جاتحم هتقو ها یملوط كنلوک سیتویرام ندنغیدلوا
 یک ییدبشلرب لوک یکیا وب تیاهن هدهسیا رایدتیا میاض تقو ردق یارب
 زکلای كنهبردنکسا هقشب ندن رلکدتیا تردابم هقیضت هل رللادنص پوط یب ردنکسا

 جارخا هفرطلواو عضو رکسع هنبرللادنص پوط ًارخؤم بولاق قیچآ یفرط یمج

 ۰ ردراشمل ا عطق یسهراخحم قدرط ندف رطیه

 ینادنلوب كنس هلق طیارمو هدنس غ فرط یرح لیم ىلا كنهبردنکسا یم

 جارخا هبهرق كر هلک هناحاوس روخوبا هلبا هنیفس هراپ شم ریغصو ریک یخد

۲ 

 ( هرلنو )



 سو ۱۱۵ =

 . یداراشغلوا قوس هرز وا دیشر هلبا قیفرت ید یرکسع زیلکنا رادقمرب هرانوب

 ول هزب زح بوقمح ندن واه نوردا هدکلر ها اشا ناسح اغا ورخ وسشا

 . یدشعا ادیت E REE نیسح قرهلوا ریلد د صر هام هدکلدنجو

 ترازو ددم تدم هدعب و بولوا یسلاو مافات هلهج و ینجهنلوا ناسب هدر ز
 هدنرصع ینا ناخ دوم ناطاس قر هلوا رمعم قوح كب بودا بصانم رود

 . ردشلوا مظعا ردص هدیناخ دیجما دبع سولجو رکسعرسو ای رد نادوق

 ماظن رادقم رب یناغا هللا دبع یسانا لوق لوص ندنهاط یلتفج دنول ادتبا اغاورسخ

 دشرو لاسراو قوس هنیرزوا دیشر ار هللا یرکسع زیلکنا زارو یئارفن دیدج
 فیلکت هرازسنارف ینمیلست كدیشر هلبا لاخدا هب واش هعطق نوا یخد هسزاغو

 ترد هللا هربخو بوط ارهنو ار هنرزوا یرامر و در باوج هناروهتم هدک دا
 یرارادتفا هتمواقمو تای قترا ترا بنارف قرهلوا یبضن لارا

 قرهللوا طض یس هعلف دشر هدهح | یذ لئاوا هل رالوا روح همللست ندشدلاق

 . ردراشفلوا لق هنسافنود نیلکنا ةفاك هیوسنارف رک اسع نانلوب ظفحتسم

 رالوب نوجما تکرح یرغوط یراقوب ًارهنو ارب ءرکص ندنطبض كدیشر هلهجووب
 هلا تکرح هنیرزوا هیناحر ناه ییارنج زیلکناو اشاپ نادوق ندنغیدلوا شملیجآ
 مان هوف نالوا یسهفاسم تعاس رب ههیناحر ینوک یحنشب یعرکی كنهحلا یذ

 مور ولتدش هنسرزوا هقفتم رک اسع بویلوشراق رازسنارف هدنراتلصاوم هپ هب رق

 ردق زوشب ند همالسا رک اسع هدهنازرنوخ هبراحم نالوا دتم تعاس جاقرب كردبا
 یتافل قوح ك. كرلزسنارف قحا بولوا حورو فلت لخر ید ندرازلکناو

 رتس یراودنک بش مالط هداننا یرلکدتبا تمجر ًامزهنم ینویسلا بس قر هلوا
 . ردشملت روق بوجاق یرغوط هرصم ناه هلکعا
 ناما ید هرلنآ هلکمنا نامتسا رانالاق بودبا نصحت هدننسهبصق هناجر یمادرف
 ذخا تامهمو بوط یلبخ ناشو هدننوردو ریخسل یس هصق هبناجر كر هل رب و

 . ردشفلوا تک رح یضوط هرصم هرکص ندقدنلوا طضو

 هرصم ندنفررط غاص كلب هليا نوباه یودرا ید مرک | رادرس هداننا وب هتشیا

 رزوو یجهخرچ اشاپ یهاط ندناریم ریم : هکه لب وش بولوا هدکعروب یرغوط
 هدنسهقرآ كن آ اشاب دمو هدورلبا اشاب یهاط قرهنلوا بصن رکسع رس اشاپ دمت

 لارنج و رای د| هدکعا تکرح ببنرتلا اک هرزوا قلوا هدورک لا مرکا رادرسو

 رادرس هدهحعا یذ لالخ ندنغیدلوا شما هیلخحت یسلب هلبا هبطاص هوا را

 . یدیشلک هسیل یخد مرکا



 یی ۱۲۰ قم (

 درک رب هب ب ردنکسا ونم هللا دع کر هرزوا یندنلوا ناس هدالاب کنوح |

 رف نالوا قرفتم هدفارطا هرزوا قغلوب ولبوط هدرصم هدنکیدتا

 دیعص كرك زابل لارتج نالوا ماقممناق هرب ندنغیدلوا شملنا ما یتسعالب وط
 | مکا رادرس هيلع ءانب یدشعا عج یرکسع یهدفرط سیل كرکو هدنجا
 هدراوح ید هد رق هرصم ردق و كن ون اه یودراو اک ردف هسا منام الب

 یدنا شع | ماق هنهلع رازسنارف قرهناحالس په ناب عراشعو یسلاها یرق نانلو

 4هشاللات ی رومامو ناط ( ت ا د ار هنف رط هب ردنکسا كن ونم هللادع و |

 ۱ هناماکحتسا و هعلق هلا حورخ ندن رلقات وف نالوا هد ربح و هدرمصم نورد كل رهش ود |

 هراس ولغم و فعض هدهماع راظنا هسا ی ES هلو ك ا وداود

 نکیاهرزوا لاونموب لاح یداراشما مابق هکلاشکر س ید رصم «ییاها هلکعا تلالد |
 یعوقو رز تافل ی ردس ندرازسنارفو ندولر هلا روهظ نوعاط هدرصم

 . یدشع رشاش اهد هنصرب یرارسنارق |

 ونم لارنج ینبم هنفیدلوا ندنساضتقا یدعاوق برح نف یسفلوب عمتحم لرکسع

 هس یتسوا عمتم هدرصم حورشم هجور ك رکسع قرفتم هدننع نع هب هب ردنکسا |

 به یرکسع ی هدفارطا كردا تکرح قفوت اکا یخد رای لارنجو شما

 زسنارف ءرکص ندقدناوا طض هیناجر هلبا دیشرالاب هجو رپ و یدباشملبا عج هرصم |
 هایتسم ونمرکسعرس یشاطرب كلوب قحا یدلاق بولوا عمتحت هدلح کیا یرکاسع
 هدرصم ید یمهف رف رکدو یدمهدىا هر اتهلف رطرب بولوا روصح هدب ردنکسا

 . یدبا راشلوا راچود هروتفو ساب هرزوا حورشم هجو هدلاح یراقدلوا عمتح
 كنهحایذ نک رولک هرصم یخدوا بودا توعد یی دام راس لارنج هباعء 4
 ی یو ات ی د

Eکا ناسکس زو كس ینآ كب دمت ردندن رلهلوک كکب دم بهالاوا  

 ۱۳ و اردا ما نوک قافو كلکی الم لوس هدتسمهتس |
 كکب اص هس رزوا كنا یدشعا میده هسرزوا ینارفاو لاخدا کسا ا |

 تاراد بحاص هلا تماقا هدنغانوق مسج كناو جوزت یهمطاف تس یسهجوز

 ۱۳ رز دف را هدف تک اع هدعب تولوا تمشحو

 کا هد صف تراما تب درج بهذلا وا ىدا جواز ید ی4 سافت تس نالوا

 ندنفیدلوا كيدام هجرت بحاص هلا كب هاربا یرک | ثنسا ما هدک دتا لالقتسا

 ماقمع اق هر ہد رمعم کب ميهار | تکی نر هن رز وا ره سهاط تهذلاوبا
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 نانلوب هدار وا تودا تافق و هداکع تهدلا وبا یدعمروتک ناز کیدا بوعار

 ر 1 ۱

 ( كنارما)



 ی ۱

 هرصم بولا یتسودرا رصم هلعفلوا باا هتسایر كب دارم هلبقافتا كنا صا

 یالختسا كنم رایدنفاكردبا هرواشمو عاتجا یسارصاكکپ دم بهذلاوبا ه.دنکیرلک

 هکلدللا خیش ن دلجا ینیدلوا نیکو ریدت بحاص یکب هاربا ینیدلوا شملبا
 تادراو قرهلوا ذوق كىرش هتسودنک اگاد ك دام قحا یدا راشعا ںاخا

 یدیشا صصختو رصح هقرط ودنک ینسهدایزافهد کلو ینسی رای كنه رصم
 یزاغ یلرازج ںولوا لوغشم هس ەحناکا كرەىلا مط رلهحغل و رارصق ددعتمو

 تماقا ه دف رط وا هنس ترد هللا دوعص هدعص هددورو هرصم ثكناشاب نسح

 هده زج یار یدّتسا سا یا یسا هد مصم نولک راکت هر ص ندک دا

 ۱ قوحرب ندمور یاراصن هراهنیفسو و یذربدتااشنا هرم نئافس نوا هناسرت

 كردبا بصف سیار یموررب هدا الوقبن یخد هنرارزوا هلبا بیرت یجنویا
 رفا و مالسا لها یو یدرو تشحو دوه قوح كب اکا

 هنرزوا رصم كرارسنارف بولوا ردنا یدعلو ط هدایز كب هدنقح یراح

 یدا یتایدعت نالوا عقاو هدنقح قراح هسا ف كا یو رب هنر
 : تامزاولو تامهم ینیدلوا شما راخدا هداروا كنآ هدکدتا طض ییهزج هتراپانوب

 هنس ه رکسع تمدخ هسن | رف یعوح كس راحوملاق و یدک هند رازسنارف به یهخ ال

 هدم تواکح هجا دص ین ودنک هدک دنا طض یرضم د و یدرلآ
 هن واه ی ود را یځد وا هدک دتناتکر ح هرز وا رصم هل انوي اهیودراهلامرک اراد رس

 تور کا یحریس هده راع نالوا عقاو هدهسیا یدیا تاقالمم یک اراد مس رهلک

 تناها نالعا هتامو تلود هللاتیع ضرع هرازسنارف هدنتعجر كنوباه یودرا
 هرصم یتسودنک بولقبص هدایز كم رابط لارنج حورمشم هجور هرک وب یدسا
 ماا یدک هتازاحم راد هللا تافو هدهار یانلا قیاس اونم هلکمنا توعد

 یکلام هدننافو ناح ردشماعا قس یتمدخ یعا ندننافو هتلمو تلود هدننابح

 ینسهننزخ بودبا بصن سر کب نایع یحروبنط یسهلوک هنیرزوا كنساج هٍاعمج
 لوس یسهلح قرهلوا دحتم هلب یکیدکی و میلست هک نانع یسیدرب کولم کید یخد
 كکي نابع یخد رازسنارف یدا شعا تصو ی راغلو هدننسعاطا تک مهار ا

 رادرس یعم هدلاح یت دنلوب هددعص كم ناهع هدهسا رایدسا قیدصت یتتساب ر

 یلومام كلرازسنارف قرهلوا طوبم هکب میهاربا هیلا راشم نانلوب هدتتیعم مرکا
 یودرا هلا راهظا یتسهممالسا تربع سکعلاب بونا تمدخ هننرلودنک هاهحو

 رانمهلوک نالو هدنجما دیعص هبلع ءب ردشفلو هدندسق تواعم "هنواه

 داحا هل رکسع ولن امعو تاقالم هلا اشاب نادود بوسا هفرط دشر هلسرفر ید

 . ردراشمنا ماق هتکرح هدنهلع رازسنارف لح كردا طالتخا هلا رازیلکناو
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 هګدقم طقف بولوا راچود هروتفو ساب هلتهجیه رلزسنارف هرزوا حورشم هجو

۱ 

 راضتتنایتغب داوا شمقحندنولوط هرز وا ك هرصم هلرکسع درزا كموطناع لاربما
 طساوا قاولا هسیا موطناغ لاربما ردراشلوا ىلستم هلکن و تدم رب ندن رلکدلبا

 هدننورب اران ون راق كنسهطا ابندراس هد هسا یدلیا تک رح ندنولوط هدهدعقلایذ

 0 هنولوط هلساغتود ندنراقدنالطقس بوتاچ هنیر رب یسکیا ندراقاق یک هدتیعم
 هاک قرهلوا ربخ ی ندنوب رازسنارف ی هد ردنکساو رعم یدیا شما تدوع

 عطق هاکو رارربو تیلست هنیراودنک هلبا دادما دیما ود كج هلک موطناغ لارم
 . ىدا رارشود هساب هللا دسا عطف ۱

 هرکص ندک دا ریمعت یغاسق کیا نالوا شعالطقس الاب هجورب موطناغ لاربماو |

 تعرنع هببردنکسا بناح هللا تکرح ندنولوط رارکت هروز كن هتراپانوب
 بولو ه کیا یسامتود هلغلوا ادم هراس تلع رب هس اا ها یدلبا

 هدنراهنیفس یقاب هرکص ندکدتنا هداعا هنولوط هللا عضو هغاق هعطق چوا ین رلهتسخ

 قلا بوریو لو تا هردنکسا هدلاح شالوا دوجوم رکسع ردق كس یا

 ه رد ندنکیدمهدا تراسح هغمراو هتنامل هردنکسا یرغوط هلفوخ ندرلنلکنا

 لردبا عامطا یرابرع هللا ها هد وراقیح هیاروا ی رکسع هللا دورو هننامل

 هغمراقبچ هبهرق هللا عضو هراهقیلف یرکسع هایلما كملبا لاصیاو لقن هی ردنکسا

 ولتدش هتیرزوا رازسنارف ییاها زمشاس روشان ههرق راهقبلف هدهسیا شمالشاب |

 ۳۱ ارج هل وا طض یهرد اب رخ نکا نادنرافدالتشاب نکا یتا
 ۱۳۱ الا رک ل تان هاروا هتسلوا كجمدبا لقن هم ردتکسا
 ناه ینس هشدنلوا هدهاشم ید یساعنود زیلکنا هدقحاو ی هل هدا

 هرزوا كما تدوع هنولوط هنب بوسک ینراطالخ رویتو بولآ وربک ییراهقیف |
 نو 1 کک زلکنا ییدتا قداصت هدهار یانآ یدیشلخا ےک

 رد شمامهلوا قفوم هترومأم یافا موطناغ لارما هلتهحوب هتشا ردشفلوا طضو
 مق هبکیا یسودرا هسنارف هلطض هیناخر حورشم هجورپ ید هسلوا نکل ا

 شيا رب هللا رفت كب کیا کجهروتک هبهبردنکسا كموطناغ ندنفیدلوا شلدا

 ۰ یدنا ەلد وک

 هابروهمج هسنارف ولواپ یروطارېعا هیسور هکیدیاوب یخد یسلسترب كرازسنارف
 | زملاو یتسملا د فک ندنسهبراحت هسنارف همیلس ناطاس یتح بودیا قافتا |
 | تلود ندشیالوا شزاب یکحمورو هننززوا لوبناتسا ید یمودنک هبيا |

 | شنا ندتقرط هترابانوم ىه مزال یسعا تغارف ندنرفس رصم كلب هلع

 ( دادا )



 ید ۱۲۳ قم

 هم السا رکأسع ینم هنکو دا شفلوا نالعا ندنف رط ونم لارنج امدقم یتبدلوا

 . یدیشلو ادب لطاب معزرب هدنف رط رصم وید نمهنآ كنفت قترآ هنیرزوا رازسنارف
 . یدشما لدبتو ربغت یسهقیتلو ایوروا هلیتافو عوقو كنولواب هدانناوب هکونلاح

 (۱۲۱۶ هنس عیاقو)

 | ربارب هلرکسع زیلکنا هقرفرب اشاپ نیسح ایرد نادوق هرزوا یتیدنلوا راعشا هدالاب
 یمهفاسم تعاس زکس نوا هرصمو ت رخ یارع وط هرصم رخسنلادعب یهیناجر

 نداروا ینوکه نش نالوا مرح یار هر هللا تلصاوم هنسهمرق هک نالوا

 كنهمناجر رابط لارنج یماقمکاق رصم ۰ یدبا شفلوا تک رح ورلیا هلا مایق یخد

 هقرفرب شدلوا شمردنوک ههباحر نوجا دادما قرهلوا یخی ندنیدنلوا طض

 لاح رد هلآ فداضت ےب رالوغ رف كنسودرا اب رد نادوق هدموفر۶ مب
 رالادنص ولپوط ناه قجیلوا یمولعم كناشاپ نادوبق تیفک بونلوا ترشابم هکنج |
 قرهلوا رضا هبرحت عقوم تالاب هرکس ندکدتیا قوس هیورلبا یاعتود ها ها

 دنهش یردق زوتوا ندنقلخ یسرتاد بودا یاو کک ینمالسا رز اتع
 ۱ قرهلوا مزنم نو نوت رزسنارف هدهسیا شلوا حورح یخد یردقوا رو

 ید نوا بولوا سا رار هل رطباض یرادقم زو کیاو فلت یردق شعب |

 یخد رارسا وو ردشفلوا طض یخد یرلناوداو تامهم لو هع رج هعطق |
 . ردشمناق میلست هب ولیلکنا |

 نادوق هلرازلکنا حورشم هجورب ندی غ بناحو لر | نادرش نادفرش تاک

 رادرس هلیتوق عومم لواب لوا رابل لارنج ندنراقدلوا هدکعروب هنیرزوا رصم اشاپ
 | قرهلوب هدنسایلخ قمزوب بوصاب ینوباه یودرا هللا تکرح هنیرزوا مرکآ |

 | رصم ناطق یسقابو زسنارف یرفن زوب یتلا ید نوما لاغشا یفرط اشاپ نادویق
 | هلا سرت هفرفر هرزوا قلوا غلاب کس ترد یعوجعو ۳ ندمور یاراصا و |

 ار هبرکسع فئاوطو اره اشاب نادوق ۰ یدیشمتا لاسراو قوس هیرغ فاح |
 یدسب تعاس یلآ هنسودرا اشا نادوق هدلاح یرافدلوا شما تکرح ورلیا |
 كس هقرف زسنارف نی ازاب یحدرد كم رج هنسهرق خیشربد نالوا ۱

 | هدورابا تعاس کیا مالسا یودراو هلکلر و ربخ نف رط رانوساحیشداوا شک |
  ریدت یتروص قفلوا هطاحا ینارطا كنمشدو رابخا هی ودرا تشک لاا هلغفلوب

 | ینیدلوب كناشاپ نادوق هبوسنارف ٌهقرف نانلوا رکذ ۰ یدبا شلرویب راطخاو
 | کج بوقبج هلحاس لاحرد اشاب نادوق هناملایدآ ینیدلوا هدکلک یرغوط هلحاس

 یرلقدلوا رظتنم هما قرهلوا تسدرد لبتف ید رایجوط یکه درله ولاشو رضاح
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 عو وک یراوس یهدنراتسم لارنج زیلکناو اغا ورسخ ادختک هداتنا

 نوا ناح صیلخت ناه قرهلوا ناربحو هلاو نمشد هاب راعا هطاحا ندفرط سه
 هما هروک ذم ٌهقرف نالوا بک ندرفن كيب ترد ندنرلکدیا حالس میلست

 ذخا یر هودو نیم ردق كيب ییا رار, هلبرل هناخ هجو پوط بولیدنا رسا

 كن راروباط هلرلنآ بوزای رکسع نداراصت راسو رصمناطق ورندنقورب رازسنارف
 رکتسع للخر ندرانو هلتهج یراقدلقبص هداز هرک و یدرلردما لاک | یتاصق |

 هل وا هدنروص مظتنمو عم كردا فرص كما هجا هن راهب رو میلعت هللا سار ۱

 با هفلت فئاوط نالوا فول «هکلرکسعهلب وا هکوللاح یدناراشا لکشت هقرفرب |
 هاتهح یراقح هلوا نعم ههیلصا ةوق هجرک | هدقدنلوا لاکا یناصق كراروباط

 فعض هشنتوق كنیلصا رصنع هحنس هدعاق رولوا عبات هغوج زاو ردهدناف عونرب

 ینحهبمار هشیا كنهقرف رب نالوا بک ندرلنآ هرزوا تیرثک | اما نمروتک

 یساوارکسع نیکشب كقاخ نالوا شمشل | هتیموکح هدیدم تدم هلی وا یدیاراکرد
 هروب نم ٌهقرف هبلع ءان ( یماخ دوش هتخ ات داب رفس راس ) ردجاتح هتفو یلبخ

 هقش ندتسس هنسمقح ندلا كنامهمو هحلسا هح وب و هننراسا كزسنارف زو ىلا

 . هللاوحا كن وناه یودرا )هک . یدماراپ هنشلا ر كنول هسنارف

 كر هلک ه سل مرک | رادرس هلا نواه یودرا هرزوا یدنلوا تراشا هدالاب

 یکینیدای كرب هلق امدقم رای لارنج ندنغيدلوا شما برقت هرصم یشا ةمدقم

 كيب رک ینوک رازاب یجثدرد كمرح هرزوا قمتغاط بوروا ینویاه یودرا
 ندنسهعقو كر هلق هبا نوناهیودرا یدیشمقج ندرصم هل رکسعزسنارف هدب زک

 هدنتبعم مرک | رادرسو یدبا لکد هدتافغ یک کلوا ندشدلوا هنم قر#ل ۱ سرذ

 نکم یتکرح كنواه یودرا تولو راطاض وب وروا زار و راسدنهم يهام

 قماعادلا هسه رح سیاسد كرازسنارف قرهللوا قفوت هبرح نف دعاوق هتم

 هدایز هلتسن هنسیراوس هسنارف یسیراوسو یدر و دبا تکرح هناراکطابتحا هرزوا

 یحوا هسیا ندقلوا فده هنشت | كرلزسنارف هحب وط هد هکرعم ندنغیدلوا بلاغو

 . یدشفلوا سرت راهروانم هدنروص قحهرشاش یرازسنارف قرەلساي هدنزرط

 هنفرط هکناخ ( هاقناخ ) هدب وقح ندرصم حورشم هج ورب رابلب لارنج هيلع هان
 ندنسهقراو اشاب یهاط یجهخرح لاحرد هدکدتا تکرح هنرزوا سلب ندن او |
 هیمالسا یک اسعو ماف هکنج لنا تکرح اشاب دم یکسعرس هللا بوط هعطق دنچ |

 مرک | رادرس هدماکنه یرلکدتا ماحتقاو موم یک نالسرا هنب رزوا رازسنارف

 ست



oهی  

 هتان و ربص یهیمالسا ر ؟ اسع كل رهشب را هب رح عقوم یسودنک نودا هس و هبصوت

 ددهت هللا هطاحا یرلزسنارف ندف رطه بوی ییراوسو بغعرو قیوشت

 هرکس ندنعوفو هرشک تافلت نلسف رط بورشا یش را رسنارف ندنکدلبا بهر و

 | فل ورایا هناسلاغ ید م کا N ۳۷۹ یدّسا تردامم هس رفح سل ربم هد رس

 یهعقاو تب رفظم بولک هلح مان ناقلش ینیدلوا مسقنم هدیشرو طایمد كلين كردبا

 . یدلیا رک ذ ت ینتکر ح ورلبا ید كن او شم هباشاب نادوق
 تناح ید رلزیلکنا هلا اشاب نادوق بولک ه هبلداع نوباه یودرا هدرفص لئاوا

 هربغص ننافس بوروقیرارداح هدف رط یا كلو رایدلوا لصا و ههنابنا ندس غ

 . راادالشاب هطالتخا هلسهطساو

 یلاخ ندهلناقم و برام كر هدرکس هی رض بناح هاکو هبیرش بثاح هاک رازسنارف
 ه رام هدس رغ بناح ردق هماشخا ندحاص ینوک یحشزکس كرفص هلهج وو بولوا

 هد هنسح و دوروو لوخد هرصم وان اع ره شل نوا هد ه راحیانناو یدلوا دتع

 هن هرکص ندک دا قوبح هوهق بوس كمك و نان هلبا دوعص هنن رل هکس هوهق
 . یدا راشعا تدوع هن وياه یودرا

 ندن راکر لک هبهزیج رلزیلکنا هلا شاپ نادوق ینعب هسرغ هقرف نوک لوا هنو

 یدلبا ماود ۵ هبراح هدتهج لوا زور دنج بودرکس هفرطلوا راسل لارنح

 یرصم ید ندفرطلوا بولماپ هنیناح هلق هرکص ندک لک ههزبج هسا هس غ ةقرف

 هد رهش نورد قر هلوا عطقنم دلش وادمآ دحراخ قتزا ندن رلک دا هرصاح

 . یدلوا زافلو تایورمشمو تال وک ام

 نطق یک هش ود رسا لس ودرا یولاف هس هرا نشنرآ ینآ هاهو و وان لاک

 قل رط كيك بودا كر یرصم هلا طارش ضع نوسلوا هسا رولوا لصن یهو

 هلواقءهرب هرک اذلا یدل هد رح ناود ییدلبا لکشن هلکعا نق ینغیدلوا سا

 ندنفرط مرکارادرس ندنیدلوا شلر و رارق هرزوا كعا هلخت یرصم ها
 تیمسا لاربما ندفرط ولزلکناو كب قحسا ندنف رط اشاب نادوقو كب نابع

 فعض هحرد رلزسنارف ی هل راصخ ع زسنارف بوتل وا نیصل ن م

 ندنراکدتبا نایمرد رافیلکت یغآ هلبا راقوو نیک لاک كردنا رتس غرا

 ايشا صوصخ هنراودنک رازسنارف تیاهن بوایشارغوا هلبا لیدعتو ح رج

 هني رانامل هسنارف ندارواو هدشر هللا یرلهناخ هجو یراب وط هخ رج و هحلساو

 | ادکا ین را تو ا ۳ ۳ یناشاپ مهار هداز خش

 . جراخ هرزوا كنا نصحتو تدوع هرصم رای لارنج هابرال وا روبحم هتعجر اب ولغم

| 
۱ 



 | قوس هتسرزوا رصم « هرک بوت یسهلناغ رصم تقولوا اهد 2 شعا لوق |
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 ندنرط ناتقفم نتلود یرافرصم كد هح راو ههسنارفو كلانا لاصیا الاس
 كرهل رب و رارف هن راما ها ی رصم هدنف رط نوک ینا نوا هلطرش كل و

 كيب مقاو هدنرودیسم رهش كنس هنس یجنزوقط كن رات یلیکشت كنتيروهج هسنارف |
 ۱۳ داش هند تم تکنو نار ر یدال هم روت رب
 اضما یرادنس ناهتسا هدننوک یحتتلا نوا كاتن رقص نیس هبسیلا نوا نوک تل

 رای لارنج هلا نوسن وتسا ماح یلاربما شاب زیلکناو اشاب نادوقو مرک | رادرسو
 ردشفل وا قیدصت ندنراف رط

 یدسلوا شملنابط هحرای رب هدب ونا یراروتفو ساب هجرد كرازسنارف هکوبلاح
 هلا مرک | رادرس امدقم نکل یدیا راکرد یرلقج هلوا روح کما حالس میلست
 مدان هنکیدعا لوق یتلود هرتلکنا ىه لحن طارش نالوا دقعنم هدنس كر هلق

 یضار هنرلغا هسلخت یرصم كرازسنارف هلا طارش لوا ندهرکص قر هلوا

 طقف راادهسع 1 توبمهتسا قمخ رازسنارف ید تقولوا هدهسیدلوا

 بوب روج یراه رک ES هلتهج ی رلکدم هدا دادما هرصم ندهسنارف

 یلود هرتلکنا یطئارش یندلوا یضار كر هلق رکاو یدشالقای هلالحمضا هم

 هدایز اهد یذوفن نام ها وارفا هلا لامعا هدنهح هقشل یه رکسع وق کیدا

 ند هرکص یدبا زلوا جاتح هنساطعا هیلقت فراصم هن رکسع كرابلب لارنجو رولوا
 | یدلوا شعا تقفاوم ولهسنارف ید هدنرلکدتسا لوق یطتارش لوا رلزیلکنا

 یسومانو ناش نیزسقلوا هدید راسخو ناشی رب هبت موب ینس هب رکسع ٌهوق یک هدرصم
 | عفاو ید فرط يا ناصاما یدرولس هناللوق هدشب امهم ر بوکح هب هسنارف هلا

 | رولوا لصن مه هعفدوب هلتهج یراقدلوا و نالقا

 لاح رال لارنج طقف بوشود هن رکف تقفاوم هس هبلخت كرصم نوسلوا هسیا
 | نود ید ینس هلق فراصم هقش ندقدل | ینس هناخ هحو هحاسا هلا تک ینفض

 ۰ ردشملا لمح هناتقفتم

  ELASهب ه زج هلا هلخ یرصم رازسنارف قوک نیئزکس یعرکب دل رفص هلواقم |

 ول هسنارفو رشبتسمو نون هبنرم زفلوا فیرعت مالسا لها هدن راقدالاشاب هکملکج
 | فیظنت بولیچ|مهزاعماح یسادرف رایدلواردکتمو لولم تیاغیراصن ن
 عید معو یدالاشاب E ه مهم جوف جوف هیمالسا رکاسع هدع) و یدنلف ۱

 یسیلاو رکب رادو اشاپ مهار ا یسیلاو باحو اشاپ نادوقو مرک | رادرس هداوالا

 هباعتل ودلاحرو یرلاغایرحکی و اشا مھ اط دوانراو اشاد قص واو اشا ب میهارب 3

 ( یاماو )

۱ 



 . ردرلشمرا و هدشر قرهلوا |

 هی ۱۲۷ تی

 | جروبنط ندنرلهلوک كکب دارم یفوتمو كب مهار ا كو نده رصم یاماو
 | رشیدلوا لخاد هرصم رافشاک لیخرب هلا اما یلاثماو ینلاو رلکب ناهع سیدر و

 مدار یغاس ندنسلاها هزغو ندرع دالوا لصالایف اشاپ دم قرم وبا هیلا زاشم
 | نمم كمرک ارادرس بولوا لئان هترازو هبنر قرهلوا رواپ یردق هدلاح یت دلوا

 | هنکو دیا شلرومب هیجوت یخد یتلیا رصم هنس هدهع هرکوب ندنغ داوا یروظنمو
 .ردشملبات رشاسهتلایاروماًراد|ناه ه رکصن دق دل و لخ اد هرصمح ورشم هج ور ینم

 كنەيمالسا راعشو ندنلوخد هرهش هلا مظع یال | كمرک ارادرس یسیلاها رصم

 بولکه ناحیه یراتخو تربع قورع قر هلوا نون هرزوا طارفا ندننالعاو العا

 | رللاحرع هدنقاس اعدتسا ینمادعاو لتق كناراصت یراقدلوا رکلد هدنتقو ولهسنارف

 | یراهعاد اردو هلبارایتخا ینکلسم تلادع هلیمامت هسیا مرک | رادرس راب دیا دقت

 | هدننامز ولهسنارف هقش ندک درب و ناما مومعلایع هیاراصن و دوهب بودا غاسب

 . هنادیم یالوط ندرانو هلا ما یتسملنوق هنمکح نکیل ناک كناعوقو نالکهروهظ

 . هارهاش ید هدراصوصخ راس مظعا ردص یدلبا عنم ینعاتسا كنیواعد نالبنوق

 | هدقر 13 تفو زا كر هلک تعسو هنراحنو تدنما هبهماع ندنکیدتا كولس هتل ادع

 ۰ یدلوااع ور تحهب ورورس رات | هدمانا هحهلو کرو ضف میظع هد هی رصم راطقا

 تک رخ هرزوا كع هناعباس شرت مرعس ندتماقا طد هر 0۱ ترت

 . ۰ رایدلبا ذاخنا هاکودرا هنب رلودنک یتساروا هلا ست یهزیج رازیلکنا هدن رلکدتا

 | ید ندنراهقراو بودک یرکسع رکنا رادقم ر هدنک وا كنسودرا رسنارفو

 هدنسان روا رکسعییا وب رازسنارف بودنا تکرح هلبرکسع ودنک ال نادوق

 بوردنوک هنیفس جاقرب هللا كب هلایر هطاسمد نکرولک هرصم اشا نادوق امدقم
 | شملنا راحت همرک ا رادرس یتسلردنوک رکسع رادقمر ید ندنواه یودرا

 ۱ یس هصق طاتسمد هلکم ردنوکدوانرا ردق كس ییا ید مر را ندنکو دنا

 ۲ نارو نایب طن اف ارا نوا طس یراح را و
 یار یران ۱ ملک اراخ ی E ىدا رلشلاق بونا هنس هعاق هز یرکسع

 مردن و هاد یاشادجا نارعمریم هرز وا قمراشح نده زا ها ناماو

CCنما رارتنارف هد ها شموو نام هب ناوهنک هند  

 ۱ زیلکنا نازل کر هدنشر كردا رارف هلا ور ینهعلق نلهحنک بوسهلوا

 ۰ ردراشُما میلست هنیرک اسع
 ودنک تودسا نک و ظغ رایضا هدنفحب وا بارف راذواترا ورپ ندن سدقو ها
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 یرالوا هدندق را ذخا هلا راکذت یردغ ییدتسا كنه رابا ون هدنقح یراب رهشمه

 | لکد لمتخ یراغا كله هدنقح رانالبرب و ناماو یار ریار هلیسلوا بط سما

 | ی او توق هجرد# ككناماو یار هدهمالسا تلم رازسنارف نکل یدیا
 ا ضق یناماو یار تقام  رومام ندشارط مکا رادرس هوا لکدو
 ۱ ندن رلکدماس یغیدملوا لمتحم قمزو هاس هسا در و تاتو رب د وان را

 ۱۳۱۱۱۱ اه رک کرد شود هلو کک درب هدوهم
 | و 2 ر غ

 | 3 ار هتناقس نانلوا لراذت ندفارط ناقفم ننلود رنارب هلن رکتسع رایلب لارنج
 | لارتج هلا طورشییدلبا اضما كن | ۰ ردشمللا تعرع ههسنارف هدتناغ لوالا عمر

  هندمارولکدادماندهسنارفونم هدقدنل وا فدلکت یسهبلخت ینه ردنکسا ید كنونم
 أ
 أ

 . هرکصن دکد تک سهقرف رایلب ندنکیدری و رارق هبهعفادم هلیساطعا در باوج ًارارتغا |
 | قضت یه ردنکسا رازیلکنا هلا هبمالسارک اسع كردک هفرط لوا یخد اشاب نادوق

 | نالکهرصم هاش رطریصق ندنزکد شیوس یک یرلکدتا عاتجا هدفرط لوا نوجا

 ا رکما نذتماقا هدهزص نور دن ید هده یک انبع
 ۱ ردراشفل وا مانعاو

 ٠ عقاو هدشح دنسم كحاتفلا صخلت ب وا قاما سورودش نوا ام رج

 هحاوخ ندا تفال تاسا كر هاب رتسوک سرد ندنسهرامع ( یضالا ف طرشال ولو )

 نالوایردارب كتیدقادمع قالاپ یسیر ندرلن وب راپدلوا ماکب هللا سر رایدنفا
 ندقدلوالوغشم هللا مولع من هدنف رط حاف هدیدم تدم هگردیدنفا محرلادبعروهشم

 ۱۳۲ نده رما یا ترهشو ندا اوزناو تلزع راتخا هدنرع رخاوا هرکص

 ۱ اد , 1 وا هدنرلناحتسا سور هرکص ندنآ بولوا تافصلا لبلج تاذرب نالوا
 ۰ ردشمالوا روهط یاعرس

 ندنرلف رط اشابنادوقو م رک | راد رس بولوا هدف رط رصم یعالوق كسک یه هدانشاوب

 رادرسویدا هدقلوارادن دن SI E كقلخ هک راک یرلربخ ت رفظم

  لصاوهتداعسرد یسهراس رابخایراتب رفظم حورمشم هجورب كناشاپ نادومقهبامرک | ۱

 | یهوح هاشاب نادوقو فیس یهوحم هضقر همرک | رادرس ندهناهاش فرطقحیلوا

 نادوم یدیشاردنوک ج یهوج هعطق کیا هنیران ادناموق شاب زیلکناو ناغتبهضیفر
  ندنکیدلبا تلاسب و تقال زار | هدهعقاو تابراح ید اغا ورسخ یمادختک اشاب
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 عقیق رصم ید یدنقا ییطصم هدانغادد ی ہا ضاق اک اساس هدناوا و

 هو ۹ =

 | لئاواینمب نزکمک قوج بولوا هیج وت یتاجنس دیمکن زا هلترازو ٌهبتر هنسهدهع
 . ردشلوا یسلاو رصم هدال والا یداح

 هنداعس رد هلا افعتسا هدننمشجانم حیحصت نکیا یلاع ردص یادختک هد اه یو5 را
 یعرکی كاوالا عیبر قرهلاوا بصن یلاع ردص یادختک هنب یدنقا نامع نالوا ک

 روضح هرکصندقدنلق تعلخ سالا هدنروضح اشاپ ماقمماق هدبلاع باب ینوک ینکیآ

 هاشاپنادوق هلبا مرک | رادرس ندهناهاش فرط قرهلروس توعدو باج هنوبامه

 . یدلروس نقلت و هدافا هنسودنک هبفخ تاصوصخ نالک مزال یسهدافا اهافش

 نام رقه رازو هنر اددح هنسهدهع كلعابا یدهز لواروخاریم نوک لوا هو
 . یدلوا لوا روخاربم كب دیعس هداز اشاب تزع هلغغل وا هج وت یتلایا

 لاحر مظاعا هلتهج ینج هنلوا سبسأت ًاددجم یسیلامو هکلم روما كرصم هکنوچو
 اشاس ینم هغ دنلوب ندلاح هم زال یمانعا هاغلرادرتفد رصم كاذر ندهبلع تلود

 هد رو صزوردنجو یدنل وا صن یرادرتفد رصم یدنفا ف رشینما ه سهاع هن اسر

 هنو رلیدتنا تع نع هرصم اک اک ار هراهنیفس هقشب هقشب یار هلبا یدنفا ناْهع

 . ردشلروس نسل و

 درج یسلا عطق ینس هیمسر تاسانم نالوا هلتلود اسناسا امدقم كنەىلع تود

 هلا هلع ت تل هو هسح وب بولوا نم هنماریا و حاج ا كنسراتود e هلا هيسور |

 هسارف كنار و یدعو هدامر هقش) قحهلوا تشابم *یداب هد واساسا-

 هرتلکنایلودهسور یوم هک لاح یدبارصحیم هنهلع ول هرتاکن | قاتا هل ر وهج

 هب راح هدنرنیب ولهسن ارفهابا ولهرتلکناو یدلبا ربغت یسهقیتا وب ابو روا هلغل رب | ندنقافتا

 ماودىخ دهنسهلاکم هام داوم یراصخ سم ناف رط هدهردن ول هدهسلآ هدکعا ماود

 كن | هددهعلا برق هدهسیا قاب هبراحم هدهبردنکسا الاح هجرک او یدیا هدکمتا
 عطلاب هدقدلوا ریذب هحبت یشیا هبردنکساو یدلشالکا ینجهلوب تیاهن یخد

 شفلوا تابسانم دیدجحت یخد هلیتلود ایناسا یک یتنیدنلوا هطاصم هلیا ولهسنارف

 هساندقفل وا تیسانم دیدحت هلبا ولابناسا اعم هتسهطاصم هسنارف هلب واو هنغجهلوا

 هداننا وب ینسم هنکب دلروک قفوا هتحلصم و لاح باح ا یدیدجت كتسسانم و ند دمش

 تالماعم ددحت هليا لوخد هنوناه ناوید كر هلک هتداعسرد یراذگتحلصم ایناسا

 ۰ ردشل دا همسر

 * هراس عیافوو یریخستو حتف كنهیردنکسا 3%

 ردنا ن ےجت هد ردنکسا هایدسما رولکدادما ندهسنا دونم لارج نوع

 (تدوج جرات ) 4 ٩ $ ( عباس دلج )
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 کک نالب راقىح ه زکد هدزوا كمروتک دادمآ هبه نکاح سنا شەلى سابق ههعقادم

 تاهن و بوم هل وا قفوم .EE ی اما هرزوا یدنل وا ناس هدالاب یرلبک زسنارف ۱

 رسا هس دب ول هرتلکنا هدنس هحش بوىمەراقىح E هب ه رق کشم هنلحا و هر رد |

 اک راد ڭكلودح ES E هليل وک هدام رلزلکناو ردشمس ود ۱

 كن وب رلیدک ود رکسع ید هنفررط یمحم هلبا رللادنص لیوط كر «ریدشلرب لو کیا |

 ندف رطیهی ر Es ناتلود بورک هنلوک زت هر امید یر له ولاشهباع تلود هرز وا

 حتف یسهساط ڪک هل روصو شش دالشاب 1 ود هلا هربح و بوط یه ا ۱

 كلك دادما ندا رفو یداقمص هدانز ك 0 ا ندقدنلوا رخسل و

 قرهلوا روى هن مس زسه راح یخد ونم لارتج ندنعب دلوا عطقنم ید یدسما

 LSa یهیلخت طئارش ینوک هبنشراهج یجتتلا نوا كرخ الامسر

 نامتسا قرلوا رک رارق هلاکلاب هل طارش ناه هلکمنا بلط هکراتم ن رک جفا ۱

 ۱ هل یه جتا را سارق هد رخ الا عر رخاوا ه 5 ا 5:١ یرلدنس ا

 3 هک هیت ارق هلا ۽ ملسا و ۱

 ینیدلوا شملنا اضما نوجا رصم ةبلخت ككرابلب لارنج امدقم ونملارنج قحا |

 ۳ ۳  ییدایآ بلط ا لوا هرکس نکیسعماخا لوق ارش
 | هت راتاذو ا a هلتهح دوا لوق ندفرطورب

  قرهلواهدنساچ كلیقرزکس دوخاوردرد هدرب و هکمروتک بول |ییرلایشا صوصخ |

 | هسنارف بولوا نوذأم هکملبا باصحتسا بوط هعطق نوا هاب راناخهبج قلم آ رتوا
 | رد ادعام هلتهح یراقدمهلوا لئان هنتصخر كمروتک یش راس قلعتم هروهج

 دوحوم هدنناعل هبردنکساو هاب رلهناختج و تامهم یتسهفاک هسیا راو هربخو پوط |

 ۳۳ 1 وزا هو لا یرفتنا و« راک رسنارف هلا نالوا]
 ی رلهطب رخ كن سهعلق هب ردنکسا یر واصو همنع و لئاسرو بتک یرلکدلبا عج

 ۱ را ربع قلعتم هن روه هسنارفلصاماو ر ار هللا یرامسر :تكنکلعو

 | بوق ران آو رایدتک بودیا میلست هنیرارومأم نیتقفتم نیتلود هلیمات هسیا راو
 رک | رایدتبا همساقم ولهرتلکناهلبا هیاع تلود یهمظع مئانغوب را ندک دیک |

 | تامهموپوط هو یدلوا شعالوق ینطارش را لار ان
 | هتشيا ىدا قحهلوا شلدا له ههسنارف به هرفو یایشاو لاوماو نافسو

 ۰ . .یدلواجتنم یبشرب هقشب ندنوب هدنقح ولهننارف"یخد یدانع كنونم لارنج |
 ۳ ره هوم لاو همرک ۱ :راکرب یه یاسا كفرا

 تقاسل زارنا هدنراه رام هردنکسا ها هدژمون ندنفررط اشاب نادوقو ردشملناپ |
 ۰ ۰ ۳" " ۰ ف ۳۹ ۰ |

 ( تاسو)



e ۱۳۱ س 

 ۱ لاش واماننوسنحاح یر دار كننادناموق لکن او نادوفدحانال واشماا تلاش و

 ندهاهاش فرط هن اد وق دا هدن رلتلصا وم ندن رافدل وا شمنف مانعا هب داعس رد

 ندنفرط ناطاس هدلاوو رومس :؛ورفو كناحو مهسرب ولضاف هسک ا یو

 ندنو اه فرط هب وساحاح و یسەعطاقم باح هک ولا راد ولت اق هسک زوقط یونس

 یکشیآ هدنسهراد زکعو طاح هللا ساملا یسهرثاد هرزوا كمعا قیاعت هنند رک
 كس کیان وا ندف رط ناطاس هدلاوو كس شب یرکب هلا هزبوا هعطقر شوقنم

 هب رب رک اسع هلا لازما ملکناوشل روس ادهاو ناسحانوتلا قاشورغ زوشب

 .ردشلردنوک رله ده بسام ید هنس راطب اض و راد رش E هنلاررنح

 هد رامآریب هدق دل وا لصاو هتل ود رد یربح یجتف كنهردنکسا ح رسم هحور

 لوثم هنویاه روضح اداب ماقاقو یدنفا مالسالاخبش بولوا باکر یک یتیدلوا

 زاغوب و یدنلوا بیرت نییآرهش هجیک ترد هرکص ندنرلکدتبا تاحوتف كيربت هلی
 رونتو نیز هلا كنر اکنر لیداقو عمش رلهناخیاحاسعقاو هدنفررط ییا كنحا

 وسل وس بولوا اشاع و نم هاکم د نم هل رله اق ی فس هج راک اب رد یورو یدالق

۱ 

۱ 
1 

 و

 أ

| 

۱ 

۱ 

۱ ۱ 

۱ 

۱ 
1 

 | زاساد هلولو فرط فرطو یه یه هنارت لاصا هه هز كاف ینوزاس یادص

 | یم # ژهدبا قوذ بوراقبچ نرلکوک ییادرف )ر ناوا هر 4

 ۱ یر هدک دج لوصو زب رنانع ه«یداشتکلم هل وا ¥ مه دداقوش رپ ین ەد يدم ل3 1

 ناداو العاو ار ورب هخک ترد" هلسهم عز ( هديا قوع زارب هدنایسن دننم |

 . یدلوا اصحا یراسم با هشت

 ترخفم ناونع یزاغ هحنساضتقم ( | زغدقف E زهح نم ) هنساقلا كن ناطلسو

 یزاغ هدرلهطخ ینو e یت لا نوا كنالوالایداح قرهنللوا هوالع یناشن

 .٠ یدنلوا داپ ود

 هدقاور ییا رش عماح دحا ناطاس یبهه رش یک ٩م هک ورمن دهنس چافرب

 كرل زن ارفهرهاق رصم هدکرابم نسو تونلوا لاسراندنق رط ماشهب الامعا و جسن

 E وا E E راندن ر / ۳ ندن دادا نر ندندب

 e 3 ندا روا و و مهم اه 1 رخ ه دعا و ۳ له ام یارس

 ردشلدنا لاسرا

 كنسهعلق هردنکسا ندنف رط اشاب نادوق قوک شب نیت سه الا یداح

 تاضقو اشابماقممناق ویدنفام لس الا یشءرکشنوک وکر هلغل واد را و هبیلاعبابیراراتخنا

 هدلاح یراقدل وا دوجوم یرلاغا قاحوا اموعو لاو هببس ا سانت



. ۳ 

32 

 هلرلزسنارف هرزوا یتدنلوا ناس هدالاب كرهدک هنجما دنعص هرزوا یرلهعدق ةدعاق |

 ۱۱ طب قدم ارا باغ رلوسنارف هج رک او رایدابا ورا قوش كي |
 | هرزوا كمريو وکر ورت عوطقم هجور تیا بویمهروک هلا کب دارم هدهسیا |
 | هدنصالختساو عزن ندرازسنارف كرصم رایدلوا روبح کما كرت اکآ ینسەعطق دیعص |

 > ۱۳۲ تی

 ۳ E هلا الاو یالا نالوا سرت هرزوا ییدلوا هباع تلود ن رد بد

 ود مرا غاب سالانیب و عقاو هدوق پوط بولب روتک هنواه یارس راحاتفم

 ۱ مارآ رک هفتو هدناشنلد عقوم ن نالوا (ترط عاب) یماعا ےر را بولوا فورعم

 ح هب ودنت EE كردا ف رشت یددج رصق یحد ماس ناطاس هدن راقدل وا

 . یدّلق ملست و ضسع

 | ندش دلوا ر رقم ی رب ؛ یساعود ای رد نوجا یرضخسل و حنف كنه رصم راطقا

 هدن راقدل وارضاح كردبا افخاندنربرب ین. راتعنصهل یس هیعاد تقاسم ه رکیدکیراقاحوا

 همروکسوب عاونا هدنرزوا رالاص هجک جاقرب هلبا ادب یسهحیک یجنزکس كبجر

 هدننمض اشاع و ریس بودا داجا هب غ عیانص هلبا داقاو لاعشا راکنشف یاوهو

 رارداچ هدنفا نم نوا الکو ها ش رشت ینکشوک لای نا ماس ناطلس

 .ردشل روس ناسحا هرفو یایاطع هراقاحوا ندهناهاش فرطو شلروق

 قرهلوا عیطمیرابیصاعیراپ هبهیلع تلودرانمهل وک وربندهت وا هحنلک هنلاوح ال رصم

 99 نهعاد فرصت ءامنام ۱ رصم راطقا بولوا مکحتمو بلغتم هدرصم

 هل اتعواطم ضرع یماطر تقو یتدنلو ولتوق هنس e رار ولو

 نوجا تقع بوقح هنحشادعص هدلاح لوا یحد یشاطرب هدهسلا رار ولاق هدرصم

 رارولاق زجاعندتم واقم كردا هعفادمو هلباقم ید هدقدنلوا قوس رکسع هسرارزوا

 اضع و رارداتدوع هرایغاشا ید ران [هدنندوعلرکسعو راردک ردق هنادوسهسا
 نالوا بولغمو بلغتم هدرصم فرط نالک بلاغ هابعوقو هلداحم و فالتخا هدنراسب

 هدک دتباطبضیرصم هتراباتوب هرکوب یدنارولوابهاذ هنا دیعص هلهج ول وافرط

 رار هلکب دارم یخد رلنمهلوک یقاب بودا ترجم هماش بناح یماط كب مهار,

 در كملا هرادا هدنزرط هراس تالایا یتساروب هللا درط هبارخا راید یرلنمهلوک

 كن واه یودرا هد رام نالوا عقاو هلا ر هلق هدلاح یت دلوا ر رقم هدهبلع تلود

 کس ندنشادعا لر هلف یدروش ود ااو تالکشم یشا یازماو قره

TEميهاربا هرزوا كما فیلکت هیونم لارنج ینسهیلخت كرصم  

 ی و هطخ هدلو و تقو ییدسا ذاحا هطسا و ی رلکب دايخو

 ا دعو ینکعهدا تدوع هلوبناتسا یسودنک هلبا اقا هدرصم قیاسلا خاک یاسا

 ۲ ساز



a ۱۳۳ B- 

 نیلکناو هيلع تلود هلتهج کیدا لوق یروبنم فیاکت ونم هسیا شملپا
 لروک ذم دعو ندنراقدلوا شلآ یرصم ًاب رح كرديا تكر ح هنادحتم یراودرا
 هرازیلکنا تقولوا اهد هلتهج یراقدمهلوا نیما ندتلود اما هدهسیا شمام لاق یمکح
 شمر و زوس هنیراودنک هدنابوب ید رل رازیلکنا بودا تام بلطو تلاخد

 یفاط كب میهاربا یک یفیدلوا عات هب ول هسا رف كب دارم تقولوا هیلعءان ۰ رلیدما
 كنآ هدکدشا تافو كب دارم ًارخؤم یدبا شمریک هنسهباح زیلکنا ینعم ید

 هدنهلبع رازسنارف هدکلرب هلبا هیمالسا رکاسع قرهلوا مبات هکب ېهاربا یخد یقاط
 حتف كرصمو راپدنلوب هدنسهیونعم هاج كرازیلکنا یسهلج هدهسیا رایدتا تک رح
 رادرس هرزوا كما فرصت ءاشیام فک هده رصم راطقا قباسلایفاک هدنربخست و
 کم هحهدایز هدرصم كم رکا رادرس کیا رظتنم هنندوع هتداعسرد نامه كمك 1
 كب دمت یفلا یتح ید راشمشود هههبش هس رم ضعإ یالوط ندنکیدتسا فقوتو

 رد هشناح دیعص هایسهنام ریاخذ باج ندفیدنلوب شحوتم هلا هشيدناوب
 . یدروبهنلوب هرزوا طایتحا هدلینم یخد كب میلس بایدوبا
 نوجا یرادبعبتو درط ندرصم هلا تفرک و ذخا كاههرصم یاا عقاولاقو
 | مرباخم هدنرلنب شاپ نادوق هلا مرک ارادرس یم هنک ودا شک ما ندندامسرد
 كمروتک هرصم هلا یالآ یاشاب ورسخ نالوا یسلاو رصم هداشناوب كردیا
 نادوبق یرایضعب نداما ا كلا بدان نابرع راس ضج هدهاز وا
  "ةعفد كنسهلج هددوهعم موب نانلوا نییعتو شفلوا باج «هبردنکسا ندنف رط اشاب
 یدبا شمنلق راعشا هباشاپ نادوق ندیمرک ارادرس بناح یرافلوا سبحو ذخا
 ` بیترتو دقع هدیمرک ارادرس روضح ینوک یلاص یجنرب نوا كنءرخ الایداح
 ٠ قحا بوللوا فقوتو ذخا "ةلح هدن رلکرلک ایا ناللوب هدرصم هناوید ناساوا
 | رارف هنناب كلرازیلکنا نانلوب هدهزبج یک ینیدلوا هاک | ندهیضق كب ماس بایدوبا
  کءدهبردنکسا ردشفلوا هرداصم یسایشاو لاوما ندنفیدلوا شملبا امحتسا هلا
 راکرد یراکچهدبا مابق هتباصو هیاح كرازیلکنا یخد هدنراتفرک و ذخا كناما
 ندنشیدنلوب هرزوا ثامتک ههطلام هرکص زور دنج ینادناموق شاب زیلکناو ندنفیدلوا
 هج ورب هدهسیا شملبا میمصت شاپ نادوبق ینسارجا كماوب هرکس ندع نا كلا
 راک هده هردنکسا ا شل دیا تفرکو ذخا اما یهدرصم حورشم
 راکشا نما یراکجهدا رادتنا هنلط هبا ندرلزیلکنا دوخا رارف یک یراقدوط

 اشاپ نادوق ینبم هنکیرلک مزال قتملقاب هنسهراچ یراق رکو ذخا ناه هلیسلوا
 ی و تع نع هماشامت ینسهدلب هبردنکسا ینوک یجندرد نوا كنەرخ الایداج



۰ 

 رازک اف هرز وا كلی هم كردنا باحصتساو توعد یا ق 3 رو ۱

a ۱۳۵ تی 

 OE KES لد تاصاوم هب هتف رف نالو ها زادنار J> هدنل وک رته ر ام ها

 ۳ 5 2: ندلوساتتشا هرز وا ین دن وا هسا و بار
 بولک مدا ندهقرا 2

 اما هلکمما تعجر نوجا قلوا علطم هتار رحت لام هکایوک یخد اشاب نادوق

 هن وبه یاهنو هد بت وقنح ندنل و هنف ر 5 نکا هرز وا تک نع هب هب را هلا هلو رف

 هاب | ونشا ك نامع یواحر رح ند رلهلوک كکب داع گفتم قم بل وا هح وتم

 د | یا ات بودا عطق فلا كشر هلا هلاب و مادعا یر ندرا سحولاق

 هس رز وا E راحات ید یسه صز یحوملاق ندن راکدلبا ماش هب هلن اقم ها فس لس

 اغ رقسشا ندنرلهلوک كکب مهار كوو كن نابع یواحرحو موم |
 نامعو مادعاو لق ییادختک هاربا هللا كب دارع كحوکو كب دوم یناولامو

 ذخا یرلفشاک ناماسو یلعو ناغع هلا كب دحا یرالک و كب دمت یواقرشو كم |

 زیلکنا اما عابتا یب راکدلبا لاصیاو لقت هواه نویلاق یلرابلا چوا هللا تفرکو
 ماف ها لاحرد یخدوا هن رزوا یرثعا هاه بلط هلا هدافاو راخا هتنادناموق |

 یمولعم كناشاپ نادوق ینیدالشاب هفعالرضاح هبرح هللا عج ی رکسع كردي

 ی ءوس هدنقح اما كانهماع ت هود تاراو هتسودرا را ناب قحلوا |

۱ 
 هن رللاح یسهلح ندنش دل وا رضم کر E ی رلاه هد رمعم ردق وب

 هدنسلداو رد ولطم یرادنعن ندرصم هر رزوا قلراق هلا راهرو ن 0

 وللثموب كننادناموق نیلکنا هدهسا شملنا مایق هعاقاو مازلا هللا هناکح بولا

 ا یرلکب ندنفرط یلود بویلوا لباق یعاقا هلبا رازوس
 هسا زاغوا ماست هنسودنک هلا E كرلکب ردق هتعاس چوا ندنفیدلوا

 ردشعا ناس رووا هلع تلود نیافس هلا ماق ه هن امصخ تاکرح

 لباق یمیاست و عاحرا كرلکب كدهتعاسم جوا بولوا ماشخا هللا هرواحوب هکویلاح

 نادناموقو دهعت اشاپ"ناد وق هرزوا قفلوا میلست نیاحاص یساد رف طقف ىدا لکد

 را کا یودآرا هبردنکسسا هخنک لوا هفامعم ردشقلوا الب عفد كردبا لوبق

 ایا یراکچهدیا رادتا هبهبراح هدریدقت ییدلرپ و راکت هلا هطاحا ندتفرط

 زیلکنا حاصلا ىلع | ما نان وا ف و هدیل رارنا ج وا حو رسم هج ور هنتوا

 ۱ .ردشمناق جاست هننادناموق

 ْ ی رارصا كننادناموق زیلکنا فدا شفا کیدا فق وت كم رک ارادرس هد رصم ۱

 نالوا شما افتخا هشوکب هشوک هلغغلوا ماست هتسودرا زیلکنا یهدهزبج هنس رزوا

 جد اراک فتا ناب دلو ی راتتسهو لاحت کما كراکبب هتبراشا یرامدآ |

 ( بولکر)



e ۱۳۵ مس 

 توقبح هنجما دعص هرزوا ی رلهع دف تدأاع یسهلح هلا قاصتلا هراد وب بولک

 با رانمهلوک ردق زویکیا قرهلوا كفنم ندرلنآ كب مساق فیسوبا طقف رلیدتیک

 جا زلافرحنم هدنلوصو هرصم هدهسیا شملبا تعواطمو تلاخد ضرع هتلود

 تروص هللا كاکفلا ندتسج دبعص یخد كب ناهع یحاص ۰ ردشعا تافو قرولوا
 . ردشلوا فلت هدند یر 4 دوانرا نک رولک هرصم هدتعاطا

 اشاب نادوق هلیسح كما برقتیخد اتش ماا بودا تع نع هبهطلام یلاریما نیاکنا
 ..ردشملا تلصاوم هلوساتسا هدناعشلئاواو تک رح نده ردنکسا هدجر طساوا

 هج رج هلا یناربمریم ةبتر بولوا یمادختک رایج وق كناشاب ورسخ یسلاو رصم

 ترروا !نما ی هداج دضص اد د ههارفر ادا نم ا
 اشابورسخ یرکسعولبیمرتاس هبا اشاب یهاط مرک | رادرس هرکص ندقدنلوا قوس

 | هب یدنفا نع ییاعردص یادختک ینس قاب لاصم لاکا كرصمو بوغارب هدنتبعم

 | ندنیدلوا ناس یک هناق كيهرکسع فئاوط ها کنوح و نودا هلاوح
 :ىنۈدك دواسرک ابع برشآ لاسراق ناکزاه دوو ی

 ااا وسخ هلک ۲ تدوع هدا راو و بل ےک نده یو تا

 جدنا كارلا زدلواطرب هنبابندماو یدلاق داو رصمیااو هدربصم
 | :یداصیلخح ندد دارا سن اف ی رم لصا دصقم هجرت او یدبالوآ رم هدارآ

 لاواز لارا تانک و نران هو دیدار لوس ۲
 مزتلمو ممصم هد هناهاش دزن یریهطت ید ند هیاغتم كنساروب هدلاح ینیدلوا
 ۰ یدلوا یداب هنلاعفتا كميلس ناطلس یسمرک هلکشوب كنشبا اما ندنشی دلوا

 ] رح ندنف دلوا رضم تباغ هنسهقشل ود كتلود هرتلکنا ی اه هدرصم كرا رسنارف

 قوس یحد هرب 5 ردق و یعرکب هقش یرصم لحاوس

 یرلکب هدهسا شملا رادتمیهبلع تلود هللا تن واعم كوس رب ندزو و و راست و

 تارا هرم هل ورا دغا یر مع ادم هاش تورا او
 یک یم هراس تالاا كنهبلع تلود نالوا یعورشم كلام هما ندقلاق هدنلفت ي

 | یالبتساعونرب یسلبا هباخیرلکب نکیآ قفاومیند هنسهقىتلوب ءرتلکتا قفلوا هرادا
 ند واعم كن ولزىلكنا هماع تلود ینم هغ دلوا رعشم ینغ دنلوب هدن رکف ی ونعم

 هدلاحوش قرهلوا رکلدیئانندنس هلخ ادم ههللخادروما هلو راز هلسملوا رکشتم
 ناتلودو ردشلنوا روح هغمارا یسهراح یا ند هلخادم رکنا لرصم

 ارز ردیلماغود ندزوس ییدر و تلودرب اعقاو ردشمرک تدورب عونرب هنسهنایم |
۱ 

 ا هلا كلزشنما ندا یهو ندو هسلا رولسازف تحلصمر هلا نولتر ۱



e ۱۳۲ = 

 حدم هدرصعیه یراتناتهو تاس رز یلکنا هدلو و و رولوا توف تحلصم كم

 هکملا دعو هباج هبهملقتم فنصر نالوا ندهلع تلود هن نکل ردشگهننوا اتو
 یسودرا لوس كرازیلکنا تقولوا هکمادام هیف ام عم یدیغوب یتح كرازبلکنا
 ید رجاو دیفسرح هدلاح یتیدنلو هدهزیج یسهرکسع هقرفر و هده ردنکسا

 هدب وایشالکا ی راکج هدا رارصا همت هل كرازلکنا هدصوصخ و یدنا هدنررالا

 نی زسکلدا هظحالم راکماحنا نکیآ رولک مزال قفلوا هلماعم هروک اکا هدنقح رلکپ
 نشلرتسوک تلاذر هلا ماست هرل ولزلکلا بقعرد قر هنلوا تف رکو ذخا رلکب ةتغب

 یسقلوا هلماعم هلهجو وب هدنقح راکبو ردشلدنا لاعاب تلود سومان هاتهجو و

 كنودرار نانلوب هدهدىع هفاسم ندرک ص یخ دوب بولوا رج وا صا ندن داعسرد

 عياش زونه كنسامولسد نف هد هسلع تلود تقولواو نتج وا هلخادم هنشبا

 ی ردشماا تا ندنسمالوا رشلنم و

 كناشاباض مرکا رادرس بونلوا صیلخحو عزب ندد را رسنارف هل رمعم هل لصاا

 و رک ندندوع كناو اور تنماو شیاسا ران آ هلس هنالدعتمو هالداع تآارچا

 ۱3 وی تفو زا كاردا.تک رح هدلو و ید ایشاب ورسخ یسلاو رصم
 هدنجا دلیعص هل رمعم یاسما نکل یدل وا ادس تکر و تعسو هدنن را و عادت

 ے رکدملکح لانداروب زونهرلزیلکن او هنراقدلواینک رسو ناصع ءیداو درونهر

 باحا اغا نوسوط دم یشاب یح هج و یدشما نوننوت یسهلناغ رصم ارن ۱

 بصن یسلاو هدج ترازو هبراب قر هلوا ندناوذ راوطالا برو ندلضفو

 نالوا فورعم هلکملسد یسادختک وقو یدلردنوک هزاخ بناح ندرصم هلغغلوا

 هلا یال رب ولقنور تیاغرصم لمت داتعمرب قر هنلوا بصن جاا ربما كب ناع

 بولک هرصم ندندایسرد هحدقم مرکم تب ءوسک و شلدا لاسراو جارخا

 هدا ز كب هرصم ءللاها ندننیدلوا شلردنوک هلا هاف تامارتحا یجندوا
 : یدلوا ح رشنمو نوع

 گن ریما هاب اش یاد هدح كنسودنک نکیآ رد کم اشا نوسوط هللا راشم

 هه رایناربتعمو هوجو كنهدج بولک هروهظ هب راح هدننب یرکسع كبلاغ فرش
 شم هشقلا ىنس اشاپ نوسوط جا دعب یدیا راشغا نیبلا تاذ حاللصا هللا طسوت

 ترابع ندکملبا جح هضيرف طاقسا یسهرمن كنترازو هلکمتا تافو هدلاحینیدل وا

 یرکسع رصم جاا ریما هل رکسع كنافاپ هللا دبع یسلاو ماش هدعب ردشلوا
 یاغوغ كر هيلا طسسوت بلاغ فی رش هلکما روسهظ اغوغو كنج هدنرا هایم

 ۰ ردشم ردصاب

 { Jهداتناوب و 4
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 00999 ا طا ردبا دازب یتوطسو توق كر اساهو هدانناو و

 . یدبا هدکمنا ددحت یسهناغ ناتسب ع هلتهجوب

 لج كناشاب رازج هابسح یققافتا كنسلاها نانل لج هرزوا ینیدنلوا ناس هدالاب

 قر هلوا ماتم هدایز كب شاپ رازج هلتهج یتیدلوا نمهدیا نایرج یمکح هدنانل
 هن روما لج هد ودا بلج یر ندنراجا هلساقلا قافترب هنسهرا هساهش یایصا

 مقنم همسق کیا یسلاها زورد لبج کولا یدنا هدقمارا اسو ههلخ ادم

 ردیقاط دامعلای اشم نالوا فورعموید هکب زب یرکیدو هطالنج ی ر بولوا

 فسوریما حورشم هجورپ ردیوسنم هنیر ندمسقییاوب په هراس فئاوطو
 اهد لم هنتماشم هطالنج كربشب ربما هدهسا راشما قافتا ریشربما هلبا یرللغوا

 وتت هدنئاوا ینعنس یلا نوا ونشا توههخ قو دانی هاشم ندنغیدلوا هدایز

 تكمردتا تسذ کاک ل ی كرذاقاقا هلبا یا یدر مان ساع نفت
 یفیدارا ا كرازج هدن راکدنا تمجایم هرازج كردک هکع هدکلرب هرزوا
 هلاحا یتتموکح لجو اسک | تعلخ اع هلبا تنونم لاک ندتیدلوا تصرفرب

 نابصع کا نکیا ندنرا لوک ككرازج و یدشمردنوک لح هلبا هفاو رکاسع كردیا

 اردک زاخ بناح اشاپ ناماس نالواشمشواص هنفرط بلح هدعب بولیکح هج هلبا

 :وسودنک یعدوا کات نا آرا رخ ء رکسندقدشال ول نفس لوا

 هننرزوا نانللبح حورشم هجوربهرک وب یدیشعا بصن یماستم ادیص كرداوفع

 | ریما كرکو  یریشب ریما رک كردبا بصن عوبشاب یا هتیرزوا رک اسع ییدردنوک
 هینتهنسودنک یتسملنا ماست هسابع ریما یتموکح هللا درط ندلبج ی رالغوا فسوپ
 مقاو هدبجر لالخو مایق ههعفادم هدکلرب هلبا ریشب ریما لبج “لاها نکل ردشٌا
 بوسهلوا لما لتا اشاب رازج هرمنا مازهنا راچ ود یرازج رک اسع هده راحت

 هرمقلارید نالوا تموکح زک مآ رفظم ید ربشب سما هلکما هداعا هع ی رکسع
 . ردشملا تدوع

 یودرا هدنتدوع ندرصم ارفظم مرکا رادرس هرزوا یتیدنلوا راعشا هدالاب هو
 افاو ررقت هدنتموکح لسج یرشب ریما هلتک رح هنیرزوا كرازج هللا نوباه
 لصاحیناما هلبقافتا ثلبج «یلاها هسیا ریشب ريما یدشما دعو هنسودنک ینکح هدبا | ۱

 ما یار جا اد نوسروط ك رازح هدهسا شمال اق تحاح هح رک !اکوب هلکما

 دس اط كنا ندنغی دلوا راکرد ینجهلوا یلاخ نده راح هدیلاوحوب نوجا ۱

 هلاك رتهدافای ییاشاب دم قم ونایزغ هرزوا قفلوا بصن جاطاربما هدورلپاو قلوا
 . ردشتا تکرح هماشمرک اراد رس هرکصندک دا هلاوح اک !ینسهظفاحمكنلاوح لوا

a 



 یی ۱۳۸ عج

 ندنف دل وادتع ارز دوام یرفسو رستدم هدلاوح و كنو اه یودرا هک دلاق

 ننتج ندننادحا هعقور كحهلس هلوا بحوم ییقوت هدایز هدلحمرب م رک | رادرس

 هلسناحالصا ییا مور نالوا مها كل هلا تاصاوم هتداعسرد مدقا نآرب قرلوا
 . یدبا هدناما تدوع كرهبمشلا هدر ر هرزوا قلوا لوغشم

 هاه E یجنح وا نوا كنهح ایذو هماش هدر یع رک كن هدعقلایذ هلع ۳

 نالوا هارهاش نامه هرکصندکدتنا تور ییروما ضع كنلاوح لواو تلصاوم |

 «یداو ریکنیک هدساب نکرولک مزال ینکرح هایش رط ساییو نالیبو هک اطنا
 ۱ رو دا اعالار تیک ندندرو كاوا لع كح وک نالوا یک من

 نوزوا ندنکح هاکح هنعاط رواک عبطلاب هج رب دقت وب 4سا | م وقص يشو كلدا ماص

 هارو دم لح لک کم زال كماشر رک هنس ه راع عاط ر ه یدازوا

 بلح ی ضغوط قرهن وا كر E قل رط ه رز وا قملقا دعاس تقو 9 ه دعا ۱

 : رتسما  تکوح نادنرراقا

 یخد هرکصن دنآو بویلوا یراح تموکح ذوفن رخؤمو مدقم هدنغاط رواک و شا
 رومام هنناح الصا نازوق هددهعلا ب رق تاهن توسل وا لداق یجالصا راتفو قوح

 . ردشفلا هطاضنا تحت ید یساروب هدک دلدک هفررطلوا هلا هبحالصا هقرف نالوا

 ۳۱ و كناذ ردتقمر هت ندنسودنک- هدماشلار هحنلک هاشاب رازجب |
 هلکعا كا ر یتسلاها ف رش سدقو افای ندنتلا لیا ندنکیدمرب ولا هنس هعلاطم |

 یتح بول وا تای ضع هتلود ندنف رط هم وۀ ص «یلاها هدنقح اشا د قصو

 اشاپ دت هلبا اشاپ رازج راد کویو یدیشلدبا میدقت رضح هعطقر هلیب هنسیلاو رصم

 و راد رس اشاب رازح بولوا ه رام *یداب هراخ ندا نای رح هدن رل هام

 ا اا نا ر دلافلاس ےک دلا رخ یشدشواص ورانا ندندودح
 ۳۲۱ o ىر را هدنس هدناموهاشاب لعاب
 هلع تلود ندنو بولوا دقعنم هموم هلاصم هدنرلهنام ایوروا لود هدناوآ وو
 شلو یقرت یس هبلالتخا لاوحا كلا مور هد هس دلوا شیاسا و نما رادهصح یخد

 هللا هراس عیاقو هرکص ندکدتبا نایب یتثحیم هیمومع هعاصم ادتبا هداروب یدیا
 ۰ لهدا مالک لق هنناعوقو یبا مور

 % اوروا هم و هلاصم 2
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 ۱ ه ر عم هد وراتروق نا زیلکنا ی زکدقا هترابان وب هدنلنا وایسهنس فلا نوا وشا

 2 0 ا یراق اناساو هننارف هرژوآ كمرذفر ا دادا وات ا

 ندنسوقروق كرلزیلکنا یلاربماكناغ ود هدهسرا شملنا نیهحت امت ودرب یک ندنوبلاق |

 (كرلاوهو )



 > ۱۳۹ تی

 لارنح هبسا هداتسا لوایدسشمام هل وا قفوم هنسا رجا كص اوب یا ندنتفل ام كرلاوهو

 . یدشعا ملست و هنا یرصم سفن را

 هدهسا لوغشم هنا هلاصم داوم ٌهللکم هد هردنول یصخ هسنارف هدناوآ لواو
 قحهل وا تاو حج لباق یرلدصقمو ما كنلود هرتلکنا هل روهه هسنارف

 كما مار لیصحت هل رفظم ید فرط ییا ندنفیدلوا ضقانم هرکیدکی هدنروص

 نالوا یراقفتما راسا رف و ۰ :یدبا هدعا ماود ه رک ها تلف ور تا

 هتراباتوب هلهج ون ىدا راشما البتسا ینکلام زیکتروب كرهشلرب هلا رالوینایسا
 ندنناعوقو رصم بولوا شما رنک نوت نوت ییراذوفت هداوروار كرازبلکنا
 یدیا هدتاما هطاصم دقع هنابلاغ هدنس هلاکم هردنول هلتهج یدل وا ربخ یی ید

 راهطاهب ول کا یلود هسور ور ندنسولح ه یروطارعا س كنردناکلع و ۱

 یدرویعا EE ید EDE کت هب راتاو هد هس | شفلو هدکماما تم وصخ

 یارف اساسا هاب | لب وحت هسلا رو ینغل هف و دارع هن اس وط عفاو هدابلاتا هت رابات و

 هداتناوب ندنک ودا شما صن ییارف هاقسوط یو یتهفود اسدوم ندننادهاخ

 تامارا هدنکب رک هسراب ر تیشرت« راناوت مو رک ها
 كنادر نالوا لارف هاتف رعم و نت هلساس نو رو و شنل وا لوق هلا هش اف

 نالوا لد هسرادنقاو دوف هک رد کنه رو ےک هرات
 ۰ یدا شفل و دودعم ندناعوقو |

 فلت ناح و لام ردقو بودا هراح هل روهه هسنارف ورن د هنس نوا یی ود هرتلکنا

 هنناعمیتظع و ناش یی دلوا شا سک كنتلود هسنارف هدنس هحبش هرکص ندک دا

 هحاص كردبا هعلاطم ییاطعاو ذخا داسک و الغو طع نالک هروهظ هد هرودنولو

 هس و هتسمامقح نا تم تک ید یروهح هساارف وللثم ی دلوا لئام

 ندنفرط رار هلغلوا رکشهاوخ ههطاصم دقع مدقا نآرب هاس هعلاطم رولس هلوا

 كتساع ود هعا نالو هدنهاکشب امن ولو كن ولهسنارف و یدرو هل وا ماود هل رح |

 زلکنا نانلوا باج ندقطلاب رحم بوللوا نالعا ینداوح کج کود رکسع هب هرتلکنا

 رهظم نکیا شما موم ولتدش هعفد کیا هنيرزوا امن ودوب ید نوسلن روهشم یلاربما

 ندنرلاعداو رک تور دما وک یرانکلب زارب رازیلکنا نک دبا شمالوا هبلغ
 افر نداق یف منم لار نالوا روح هاش رشکسا ید را هو سا

 یعظنت كن هماندهع را دنا: شمشود هنلما كمربو هح لزوک رب ه هلاکم ندلک ربخ

 هروک اکا هدول ریدشلرارق هلاکلاب یاعرفت هد ندنشدلوا جاتح هتقو هسبا

 یا نوا وشا كرد ر و رارق ههطاصم ةساسا داوم هرزوا قملای یسهماندهع



 تست

 لوان مشت یسهنس رب زوب زکس كس نالوا فداصم هنسال و الا یداج یسهب رحم 4

 ردد ایا دام ساشآ رز یو ندا

 یسهطآ هتشار" یراقدلوا شلا ندتلود اسناسا داق ما كرازلکنا : هک هل وش
 هدنتل ود هک یتهطا نام یرافدل وا شا نر و كنملف هدناتسدنه و

 راشلآ ر ردقن ندکنملفو ابناساو هسنارف هدهراموب رلزبلکنا ادعام ندنوب بولاق

 رازسنارفو تانا ككرتو در هرارلاوق یتسهطا هطلامو هداعا هتیرابحاص یرلئ وب هسیا

 توللوا ملسل و در ه هلع تلود هرصم كلاعو قمقح ندزیکترو و ندلوات ید

 قلاق ظوفح امام د لوا لوا ندکنجو یسضاراو كلام كنهملع تلود

 یسهبساسا طارش قفلوا قلدصت ندنف رط ولها رف یروهج هعمنج هعس رازحو

 ۳۳۳ دف رب هرم ندیدنلوا قیدصت.هدنرپش هردنول دهوك ش نوا

 هرزوا قمنلق ترداىم هتمظنس ت همان دهع هام هد رهش مان ناساع هلا ناصل

 . زدشمل وا دهعت ندنف رط

 كنف رط اکوب نکل ۰ یدیاشعا میلستو هیلخت ییبردنکسا ونم لارج هسیا تقولوا

 قزهلوا هتساسا هدامر یسکح لا كرازسنارف نده رصم هطخ ندنیدلوا یفوقو

 ا دا ا اتما كنهدهاعمو نور دخ راو :ریدیایشفلوادق
 ۳۲ لود هرکنا لباقم کو هاتهح یحهلوا یشذلا یرخ یف, كنو ردنکسا |

 هرتلکنا ارز ید را تقفاوم هنک ر كنهطلام کلنو یدرولم هنازق هبساسا دامو

 . ررلکد جاتح هناس ینیدلوا مهم هدرل هج ردن تساوی

 ترهش و ناش بحوم هبهترابانوب قرهلوا ولهدناف هدنقح رازسنارف هر د او

 نوجا یمظنت كنهماندهع داوم ناه هللسملوا تحارتسا ءیداب ید هرازباکناو

 هداننا لواو شعالشاب ه هلاکم هدن رهش نامماع كنهسنارف هلشیعت راصخ  ندنیف رط

 رهمانحاص ید هدنرل هنایم یراتلود هبسورو هراب وابو زکتروب هل روهمچ هسنارف

 هرازسنارف هموع هام نالوا اعور هلهجوو ندشیدلوا شغلوا اضماو ماظن

 یرلکدتا ینامداش راهظا هلبا راتفابضو راکلنش قرهلوا جاهتاو حارشا ثروم

 لوق نسح رهظم ندنفررط رازمسنارف هدن راک لک هسراپ رازیلکنا قوحرب هدماکنه

 صرح كداحتاو تفلاو ران روک یتالاومو تافتلانال واهدنقح رکیدکب كنف رطقرلوا

 ۰ ید نعهدىا رطح ینکحهلس هلوا توادع و قاقش لدم هدنف رظ هنسر هلیسالب ناش

 سراب هدک دتا برح نالعا هنروهج هسنارف هيلع تلود هتنرزوا یسهلئسه رصم

 هساارف هرزوا كعا تدوع هنداعسرد یدنفا ىلع دس ییهروم نانو یریفس

 فقوت یسحلنا هس ارق رد هد هسا شمهتسيا تصخر E ندنروهح

 ( شوا رل
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 و ۱:۱ مس

 هلتهج ییدلرب و تصخر ید هنندوع كندنفا ىلع لباقم کا ندنک ودا شقلوا
 شلریو رارق هنسهلدابم هلیسحلا هسنارف تیاهن یدیشلاق یک هدنسبح زوک هدسراپ
 رصم ندند را تننارف اروم یدلوا عام تفو ید اا بل 8

 ندنغیدملاق یشرب قج هلوا لادج ثعاب هدهنام قترا یک یتیدنلوا صالختسا یساکلا

 حورشم هجور و رایدلوا ردا یسهلماعم یجلبا قباسلایناک هبیدنفا ىلع رازسنارف
 ندنساصما ات هما ساسا نانلوا دمع هدا ول هسا رف هل اول هرتلکنا هدهردن ول

 نارلاط ی رطات هح راخ هسن ا رف هدنزوقط كنكن رف لوا ن رشت یعل هرکص هتفهر

 نوت هک هل وش یدارلشعا دع یسهدهاعم ساسا ر ید هلا یدنفا ىلع هدس راب

 تلود قرهلل وا ملسل و در ه هیلع تاودو هلخن ندن رک اسع هسارف یمنلقا رصم

 قلاف ظوفحم اهماع هرزوا هجو یی دلوا مدقم ندکنجو یسضاراو كلام كنهباع

 هن یه هدنقح لود رخا ندهماع تلود فرط a ندنسهماخح هلهح ولوا كرصمو

 هع رازحو قلوا یراح ید ه دنمح ولهسنارف ها رولوا هدام

 یروهج هس ا رف یاظز كنم رالح ولک دن و اقا ناک هد ەر قو كن روهج هعمح

 بولوا لک و نماض یر وه هسا ا رف هنسهب اقو A ماظن هلا لود ندنف رط

 ندهبلع تلود تناح یک یلافک كنتلود هسور یلافکو ناضو كن ر وهج هسارف |

 هدهاعم طو رش نالوا یراح هدن رلهنابم نافرط رفسلا لقو قمللق لوقو قیدص

 یدا راشمللا اضما همان هدهاعمر یواح یتسهساسا طارش قم وط ریتعم اهماع

 تنافس راغ هسنارف ید هد راس یلود ها هل رافعا ینو ا 9
 . ردشغلاضما همان هلواقم رر هرزوا قمافلوا ضرع

 ندنف رط ولهرتلکنا ER ساسا نالوا اتم دادم تا اب هحور قحا ۱

 هنسهطاصم هباع تاود ندنغیدلوا شلدا جرد هدام ییا هدنقح هعس را زعو و

 كنهملع تل ود هلرظن فرص ندنساسا سراب هلتهج یت دلوا كعد شلدبا ساسا عضو

 هب هلاکم ید كنتحلصم هلعتلود هرزواقغلوا انب هنساسا هردنول یطورشو دوهع

 میام باب یسک یکتا وه هارد یسشاوا هال هتیخ معما ناو
 اح امطق كم هلاحا هنصخ سم ینجا ر یتشیا هلع تلود هکوبلاح بودیا فیلکت
 یدمهدبا اغصا هلبا لوق شوک ینفیلکتوب كنسحلبا زباکنا لع باب ندنفجهیم هلوا |

 هلع تلود هد هلاکم سلم نالوا لیکشت نوجما هطاصم دقع هدهدلب مان نییماعو
 کوب هدکدتبا بلط ولهرتلکنا یتسفلو هدکلرب هلیصخ سم زیلکنا ید كنصخ ج

 كنصخ ص زیلکنا كردم هب هلاکم لح یدنفالع دیس ىح بودا تقفاوم هلعتلود |
 ِ هتس ودنک نوحا یسلا ا دفع هلا فاو مانا كنصخ ص هسورو م
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 تاو و لر کو كنم روه هتک درک و شلردنوک هما تصخر

EIکو هد هسا دا شلر و ر ره هعطق رر هدلو و ید هنس رلت راف س  

 سو ۱۲ 2

 ۱ یشان دتستاخ وا قل دصا اساسا سراب و یدشماعا تقفاوم ولهساارف ید

 هسلارق هدنارب رحم نالک هب یدقا سدر ندنف رط ناربلاط قرهل وا لعفنم هن راب ان وب

 | ادرفنم بوبمتسا و ا کا هدهبیدا تغار هبهلاصم هلا هلع تلود یروهج

 حرضم یضلوا قیدصت كنساسا سراب هلثحم ندنیدلوا رکشهاوخ هبهطاصم دقع
 ۰ یدرلبا را رصا هدنسملت وط رینعه كاسا اکا ید یتلود هرتاکنا تولوا

 | یهردنکسا زونه ولهرتلکنا اریز یدزمتسا قمشزوب هلیسی رب چیه هسا هبلع تلود

 هاتهج یراقدلوا شمامقبج ندهعسرازج الاح ید یرکسع هیسور بوی | هبلخت
 ص یهو وشزاو هد هب ههش هدنقح یراقفتم 1 تلخ

 هسراب یدنفا بلاغ لک و یدمآ هبلعءاس . یدرتسا قمامراقح ندلا نوت نوت |

 هب هللع تل هد" ناش كردلا اضرا ی راصخ ص هسورو درکتا هدار وا هدب ودک |

 یدلردنوک «هسنارف نوباه ٌهمانتصخر اب هرزوا كملنا هلاصم دقع هدنروص قفاوم |

 عطا یتاکو یدما هسا هدلاع وا بولوا ه رز وا اکو و نواه یودراو

 یودرا هحوتلاب یرومام كاجدمآ "نلاصا هنسه دهع یدنفا لاق ندنغح هل وا وخل

 لدا زاتعا لکو یدمآ یدتفا یهام:نالوا دما "ةلاصا هدنوبامه

 | هلوصح ی هماع تحارتسا هلا هبناسج هبموم هلاصم ورشم هجورپ هتراپاوب |

 ا ا اد ى كجا لصاح یخد یهمناحور هلاصم یک ییدروتک

 کنوچ یدیا هدکمتا یعاسم فرص هنباسا قهزیدشراب ینس هیناحور تموکح
 ۱ ورک ید ندهساخاد تاحالصا هوا تا ی دل وا لوغشم هلا تارا هت راب ان و ۱

 ردا مادقا هتکلغ طا رو طضو هنسداشک رللاقو هنس هب وسل ك رالو نوسروط

 دونشوخ ینسلاها هسنارف هروکشمو هلوبقم مات ینیدلوا لئان الخادو "احراخ

 | یلاخ ندهرباخم هنامرح هلبا ابا كلردبا فطات ید ینهورک ساباپ هدهرص ییدلبا |

 | هدکلزند یناصخشتمو نازبحتم كنلاهاو یهورک نرومامو الکو طقف یدزلوا |

 هساح ور یاسور توسهتسلآ ماظن 7 ه دنعح تهدم و ند ندن رافدل وا مدق تاب

 ۱ یفلوا اتکا هلا یراملعار تسا رس كرهلدا تراقح هنراودنک تباهن هدنشح |

 نالوا راد هناطعت رازاب كل روهح ه د سما لوا هب راپ ان وب ندنرافدنل و هدنراکفا

 تاولاق یی یدا رو تسب رس هقلخ هرزوا كيلا, لیطمت نوک یوا
 اه یدشمر دل ینغب دل وا عاسب كفلناتس رخ هدهسر دعا اللعا و ساسان یتنهدم

 ( هحرک اور

 تن اب یا زا |
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 کک ۳ زی

 هدن راکفا تان روه الرا ندنسل راک لالقتسا را وطا كمي هن رایان وب هح و

 یارادف رط تلارف نادناخ یک یرلقدلوا ناح مصخ هنسودنک قاط نالوا بصعتم

 | كقلخو داععا هنعلاطو تخم هرابانو هدراهسیا هدکعا تکرح هدنهلع ید
 | كن هسنارف قرهلوا لابل خرتسم هلا دانتسا هنهجوت و ليم نالوا هقرط ی

 | دوه لد هنمظنت ید كنهشد روما رار هلکعا اسم فرض هننابقرت
 | اکو بودا اضءاو مظنت همانرارق رب هدانئاوب هلصخ م ی هدسراب كناباب كردیا

Eولردوب هتراپانوب هدهسیا راشفلوب فلاح یساضعا یراسلج هسنارف هچ  
 ۰ ید هدمهشلاح هعانفا ی رادحاص روس بت وسصا قالو هرا ملا

 ۱ تن هب رابات وب هلغملوا اما هتساسا EES هدهردن ول حورشم دیس هداتنا وب هتشلا ٍ

 عام هننالعا كن همان را رو 0 قترا كردا دارن اهد هنم رب یدوه و ناش

 هلغلود عوبش ینج هنلوا تفلاخحم اکو ندنفرط ساخ یاضعا ضعب هدهسیا شمالاق

 “زدم مزال قنلوا خا اهد تد یو

 ۱ عج ی رایج وناق ر وهشم كا كنب رصع هت رایان وب OE O هکلم تاحالاصا هو

 هماننوناق هدانبا وب یدشعالشاب هفلات یسهماننوناق قوقح ینعب ( لیوسدوق) رب هللا

 یالعاو رشن ۳ رق بولر و هتلود یاروش هتناعلالحال قرهلو ماتخ رول دم

 ۰ یدیا ررقم

 بولوا لقتسم رادمکح رب ینعم هدلاحیی داوا سولسن وق شاب اظفل هنرايانون لصاما

 توادغ ران | ندنفرط ییا صحو هدفا ترک یبهلالقتسا تم کج ۵
 . یدنا هدقلوا دازتم یهحو و لمم دود تیم هنگ راکفا هک داروک تفلاخمو

 * میاقو ضمب 3

 ینوک یجنزوقط نوا كناضمر رهش اغآ هلادع یسغا هطوا كنسهتروا یک

 كردا فس لس اب ندقدنل وا ادا یرزاع حابص تولک هنعماح هف وصانا نیلحاص

 | هلا 99ص ندنسهقرا هدهاشلایدل راحه رح دا GE حد نیر, ناک

 قاطتسالایدل هدن رلکدتا راضحا هب یلاع باب هاداتفرک و دخا كرەروشودەر تور وا

 ردشلرد و هتسافشلاراد همناماس هلکعا ققح ی دل وا شمروتک للخ هناقع

 . هنسوشراق هللا جورخ ندنسوق یوق قوغوص هرکص ندکدتسا حورح یهسکرب

 . بوراو هبەناخلک اسر فر کا ك رطف دبع اشاب هللادع ىلاع ردص ماقمماق

 E ENS ید
 | ولتوعد بوقبج هنسهطوا كروک و بوقلاق ندنغاس هلبا یناتس و فعض لاک ردبنوک

 كناثاب نادوق هدلاح یراقدلوا بفقرتم هناهحوت تقو رز بصانم بابا نالوا



< 6 Be 

 | جورخ ندنسهط وا كرو اشا ماقمع اف هرو رص داب هنس رزوا یسلوا راخا شو

 | لالاىف هلکمشود هن رزوا یزو هدنل وصو ه ریلهد هلا لوخد هنسهط وا ض خو

 ا لاوحا فاشکنا مدو نتسیاو رش هدقدللوا هداعاو لق هنس هطوا كروک |

 | 12 هلا تافو تعاس نارد بوملوا یرثات هدهسیا شلا ناف بوش یثا مکح

 | بولسم هلا تاهبجوت راظتنا ضررعلا یدل «یهاشداب فرط یدلبا تابح بصنم ۱

 | هنس هدارا هداروا هرزوا كما تعلخ سابلا اشا نادوف هراللوا رابطصالا ا

 | هلا تعلخ ساللا اشاب نادوف هحنح وم رتفد حشوم هلا نواه د طخ ندشدل وا رداص ۱

 هواشعوازس هسل وا دودعم ندراک زور تاو ئاغ تفک و کرد یدنفا فصاو ۱

 هرکر هدهنس رداور هسل وا هاساو طقم بلس هرانلوا تربع شوور هلا تلفع

 ۱ 39 وع هتسنات یک ره ها نر و تشهدوب تود رومأم هتراتمدخ یصانم بارا

 . یدنلوا نفد هدنبرق یرانماشاپ یلع یلغوا مکح یخد هلاراشم یافوتم « یدابا |

 | ههاق تردق راهق بانج هطس و ضو باح او هطر رو لح بارا نالوا ن رم یعاعحا

 | نعمت نوجا كما رادم ندتلفع باوخ رلهلوقمواو راهظا ینسهیهاب تمظعو

 | روص بولوا ظاعتا لباق ید ربس

 ۱ رکش هلا لما E عیسوت یاد ماطح لصح تهحو روصت هد: رانهذ ی رله ولطم ۱

 I كرلنلوا رصاح نکشعا رادنا و فوخحم هدام

 رجنم هرن رللاح اح یمشفلوا توعد نالف یمقج هاق بصنم نالف هلضف ندن رلکدلبا

 ناسلایآر یرلقدر دشارافارطا ترق وس كرم درك بلاط للف بولطم قجملوا |
 | راکه رحت یخد هعفدو یتیدلوا تلفغو ص رحروکمت هدراهجرد هن ناسناو دوهشم

EEE GE 
 دلوت هدنځ رات کیا شقلا زو ندناص كناشاب رمعریزو یلەنطا اشاپ هللادبع هبلا راشم |
 | دورولا هلوساتسا هلکعا تافو هدنکب رلکه ماش "الوزعم ند هدج یرد بودا ۱

 درد هلىسهس الام كعا جوز ینسەع رک اشاپ ی اع هداز ےک موح ص

 ۱۳۲ تک رس Dk نا یلدر ۱۳و وفا راتمدخ هرشط و تقورعم

  فرطیشلوا ه ر یخد هدنراتمدخ تداعسرد هنرزوا یسلوارادمات نارقالا ناب
 ۱ هدایزندهنسرب و ماکب هلا قلشان واح اقاعتم و هاغلل وف ا هغ لوا صا ن ندهناهاش |

 تزع قر هئلوا ماهتا هلبا لاوحا ضم راد هباکترا هرکص ن دک دسا قلیشأب شواچ
 هدنل نعندقلماقمعاق كناشاب ركبوا یاس یدشل وا ات هلا لزع هدننرادص اشاب |
 رغص هلدسح يیاخ نحو ر دمو ل افاع یدل وا یاع ردص ماقمعاق هلا ترازو هر ۱

 | هدنقح هلاراشم هکردد یدنفا فصاو ۰ یدا رکشتمو دونشخ ندنسو ودنک شفا
 فارساو ریذبتو لذب ینلام عج قلخ بولوایعمی ید كاماو لحم ام نانل قادانسا

 ور



e ۱۵ روح 

 تافص ردش یه اطعاو لذ واخسو دوح زاغلوا ربدعل و بل هلا كماعا ریش و

 باح اهلا قافا یدوحوم ردمزال قاوا طب رفتلاو طارفالا نیب هدهسبا ندهح ودم

 یافختسا كسان مومعو مومذم راکرب ثعبنم ندریب دت فعض جابتحا ضرع هور

 . ردمّوشم روطر ثعا هن رهو

 هن واه روضح كب ییطصم یئاشواج هسرزوا ینافو كناشاب هللادنع ر رح لاونمرپ

 ۰ یدلروم هنجو ینلماقمعاق یمظع ترادص هلا ترازو هنر هنس هدهع هللا توعد

 تافو شاب دم كلم ارزولا خیش قبسا ردص یسهحک هبنشخ یش نوا كلاوش
 كلهم وح ص هده ر یراکدتااس هد اةم همشح قوغوص كناطاس بنز یسەللح ك ردنا

 . ردشفل وا نفد ا

 نالوا لصالا یونسو ندناربمربم هدنحرات کیا زو وا زو كم هبلا راشم یافوتم

 کیا نادوق هدنامط یردب هدزکس قرقو دلوتم ندنیاص كناشاپ ناملس لیلقدنف

 ی شا ها تدمر هدنندوعو لخاد E 2 یاصا

 هدزکسو لانه رازو هر دلا لاو ارد نادرف اا هر
 ماکب هلیغاحنس كينالس االاب یترازو هدزوقطو رومام هتماقا هدیوکناتسا هليا لزع |

 ناطاسشز قرهلواتوعد هلومناتسا هدنناوآ یسولج كنافطصمناطاس هدر شعیو

 . نیشن هق هلا یسلیلج ُهبتر یقوت و یعاحنس هیناب هدیکیا شو ماکداش هلیجاودزا
 ۱ توعد هلوناتسا بقعردو رو گاو هنسهظفاحم دا رغطب هدزکسو ندو هدد نشو

 | ندیلبا مور هداز نسح نالوا مظعا ردص نکیآ هرزوا تماقا هدنیارس ناطاس هل

 | ناسکسوناور هت رومام لح قرەلوایسلاو لا مور هدزوقط و ماقممناق كدهیحنلک |

 ۱ هدنبارس یرللباح هلیاقلتاشن قرهناوالزع هدر ناسکسوایرد نادوق هدنحرات
 هدمناخ دیحادع سولح و یلاع ردص ماقمعاق هدن روهط ی رەس کا ناک مقم ۱

 نکیا هدقمشالوط هدنرابصنم هرشط قرهللوا لزع هدزکس ناسقطو ایرد نادوق

 هدزتاسهبا هرداصم یک الماو عفر یترازو كريد ردرپپ هدنام لمع مدکنا روت

 اکا ند هلبا ےک هدقو اسان یرازو هدنشزاح كينام نا
 مظعا ردص هنیرزوا اشاپ فسوب ندیا هتخوسلد ینسودنک هدیتلا نوت

 ودنک كردا هلماعم هلبا وقع نکیا ردتقم هتناعس ول رد مھ هدنقح ییلسو شلوا

 نم راد هدزوقط زوبکیا یدا شا مارک | هاکلاو هدح ه رز وا یهاومخد

 .ردشل وا اه راد مزاعالاب هحور ا بول وا al هتماقا هدنسلاپ هلا لاصما ۱

 مالک هراداو لئام اا لدو تم و ملسو ملحو لداعو روفوو هبحو

 طارفا طقف یدیا لدایرد ریزور لئام هلئاو ناحس هدماحس الا عیدب تارقفو

 (CE 6۱۰و ( عباس دلج )



٩ Baکک  

 یلاصمقرهلوا بناحتم تاغ ندقمشاغوا هابارصع ناذفنتمو بناحملا نیل هرزوآ

 لهاست هنسهجردا رظن یک یحربس ندقازوا یسودنک بور دروک کوب کوش

 : هیاع هللا هجر یدرونلوا بلع هل. | قلرسدفو

 ندنرفسهسور عقاو هدنسهنس یا ناسکس زو كس یتمدقم كنلالتخا لبا مور

 ِ یدالشاب و ۷ ° 5 ندن رس یسهبس زونکیا هد | اد |

 یرلکب هردو نابعا بولوا هدایز یاهم كنارزو هدلاها راظنا امدقم : هکهلب وش

 ندفرطر |
 هردو نابعا ندا دشحت هدودرا لما تردق یذو یشاکس هدنرفس ییا ناسکس |

 ےس

 هلبا هلع تلود لاحر یرلکدم هدیا تراسج هغملا هناسل ینمان لصالاف یرلکب

 قلزسرادتقاو یتسدکنت یراقدلوا راتف رک كنارزو اضتقالا بس تقولوا بودا تفلا

 هاب را هدهاشم یخد یغیدلاق یرلذوف و ناش هدنس هب رکسع فتئاوط هلیبس

 هرص هرا هروک هنناحاو زاعاص ین ارزو قتر را ندنیدلاق ارزو تباهم هدنرل رظن

  نروم اموراکو لاحر ی هدلوم تارا تعجام هنداعسرد هه یرغوطند فوط
 . را لوا ردنا هلخادم هراشیا هرشط هلبا قیرطو ید هراس

 هداضف رب ندمالقا اک مه فاسد هکیدراو هبه صر هلخادموب هتفر هتفر

 هع رش روما كیاضف لوا ید ها رب نالوا فرصتم هراعرب قلها كس ترد

 | هليا باستا هبهبلاع لاح ضع یراضع ندلفاساو یدلوا ردنا هلخادم هنس همش ع و

 ها یاده یرلکدتا بلج ندرلهرشط بولآ یتغلادختکو ق كلحم ررب
 بوزک وقوق هليا تارادو تمشح هدلوبناتسا ادیلقت هيهلع تلود لاحر مظاعا

 هلکلرشامم هقش ندنرلکدسا قاحادم هدنقح كصاخشا یراقدل | یتسهطعو هده

 حدم هدلوی وب OS رر اي كروک رر هنراقاشوا ندک هزل هرشط

NU SNESهلاقلااروزو تااخ راندا ربصقت هدما رکا هعابتا | هلوقموب س  

 . ید روناق ماهلا

 ینردس بودا ادس لاررب هدلوبناتسا یهورک یرلکب هردو نایعا هیلع ءانب

 لیصح ند هیعرو ارقف تاق تاق یاد, كنابادهو اياطع یرلکدرب و هدروغواوب
 هلبس وو تپ یرارابتعاو ردق كناربمیمو ارزو هلتهجوب یدرلردیا افتساو
 ` ىا تشک ت نو خار هر

 ك رکسع اولو ندنفب دلوا شل دناروصقهدنکرادتكنهب رح مزاول هد روک ده رقس

 نالوا امور ندنکو دا شلوا لحنم ه رکسع ٌهطباضو هطبارو لتخ یتاماظن

 ( راقلناشیرب
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 ۳ ۱۷ بس

 یکنفو لد نو تیروبح هلفاسا یارادم هنیرزوا راقلناشب رپ
 قلرار ار نالکهنل وا تافاکم هلساطعا ششحم شویغ كم شد الثم ندا

 بو وقفوا هسا رلهلوقم وب ترازو "هعفد هنن راضعل و قلن اریم رم هرات دا

 ندنراقدلوا كعد هملط هو رک ر زملس یش لوب تلود شمامروک هسرتو شمامزاپ

 دزن یننص و كنارزو یدا e ندکعا دالب ب رنو داع رارضا یرلشیا

 ران دا مدقت و هیصوت هتلود ین را ود وا رامدآ لا وح الا ےک

 . یدا نیرومام نالا ی رلهځ وب و هجا د رح

 یراضم ندشلود ٌةمدخ نالوا لقثتسم هد ود رظن هرکص ندروک ذم رفسو

 هنمکح تمدن و ینن عو ر ترازو قرهللوا دیعمتو درط ندنداعسرد هل رازو
 هبیرت هدنلودرد ران و هکیدلوا اد ید ارزو فنصرب هلو هدرلهرشط هلغملت وق

 یارجا هدرلرب یراقدراو ندنرلقدلوا لقثتسم هوساتسا هد هسا راتاذ شغلوا

 . یدرل نمهدنا ذوق

 نوما هلغ هرلن | هجذوفن بواص هحیه ییارزو فنص ییا و یرلکب هردو نابعا
 هنمصخ هدلوب و و کمردنوک رل هده هناود ضعل نالوا دقنتم هدلو ساتسا

 رابدالشاب کملس ناکسرادقم رر هدنراتعم هلا مانق هغلاروز یخد رانامهدنآ هلغ
 هتفر هتفر یرلکب هردو نابعا ندنغیدملاق یرلذوف كنارمرم و ارزو کن وتو

 ی راتکلم كانیراربرب كردیارفس هنیرزوا یرکیدکی بوت وط ی روط كولم فّاوط
 . لیدلوا ردا قرصت و طض

 لیامور هلسهدعاسم كناشاب هلا دنع ماممناق نالوا روک ذم هدالاب ینافو تیفک یتح

 یلکسرت ییابعا قحسور نکشلوا یناععا هرتسلس یلغوا قس روهشم ندن راکبهرد

 هسرزوا هلا لاقتتسا یدوجو كفر زامارب رب هلبوا هدنشاب یا اا لیعایسا للغوا
 .ردشملا لاسراو ص ناععا ندنفرطودنک هبهرتسلس هلا درط فا رفا رفس

 هف ولع هر کسع قتراو یداوا روب هکملسب ۳ هدای ز یر سه هلتهح و هتشا

 یراکدتساو كمردشتا هرادا ا هب لاها یران و قر هلوا زجاع ندا

 یلهجرت عقاو هدنراوح هنردا هش رط كمر ودنا نع ات ندکل 3

 ماطر ندنسهفاط دوانراو ندنسلاها نامروا یلد عقاو هدنسلاپ هن وط و یرلغاط

 اقشاو دودبح اط ماط هدف رط ېه هلروصو ردلوا روح همادختسا ینایقشا

 . یدلوا ادم یراهقرف

 ندنع دل وا غاط ندا روهظ ندنرلغاط یلهحرق ران الو تزهش ادا هدنحا كلرلت وب و

 ندیلوفاو فئاوط عاونارانوب هخوب" رایدلوا دزنایز ويد یمایقشا یلغاطو ىلج ريق
 . یدنا بک



 ی ۱:۸

 راهوب و هل ندراد مشط هرزوا ح ورشم لاونم تنطلس ٌةمدخ راسو تلود لاحر

 ۵هبملع قرط تیفک و ول وک هماسشتحاو ن رپ هدا ز هدلوشاتتسنا ها تلخ |
 هبحوت هنس رزوا یراتامتاعتمو عاسا هللا راتشدعم و قله رآ ید زلف هللا تارس ۱

 هانا ءرانرب و ها هدایز هدناوب دبزب نه عیب ییرابصتم اضق یراقدلوا شمردتیا
 ردق قر هلوا ادس راسا نایمهوقوا یزاب هدرلءهمشط ندنراقدلوا رریدتاو ردا

 ۳۳ یا یو ادا يد ترش نومات يک تلو ناو
 ۰ یدک هتسدب هلغتم نالوا ندنهورک یکب ٥ ردو نا عیطلاب ی مها |

 تحاصممهمرب ندنغیدلوا هعیفر بر رب لصوم هترازو قايشا یحوق هدرصع لواو

 نکیا رونقاصو رایص ینآ سک یھ هدقدلوا رومأم یثاب ی وقرب هرلهرشط نوجا
 یوق یمک كردا ادم لا ررپ هداوبناتسا یراکب هردو نابعا ح ورشم هجورب

 ا د هاتهح یراقدلوا شا یسک روحا ما لوس یمنک و یسهتشر قاشا

 بوبلاث ا ردق كرایثاب یوق نالیردنوک هراهرمشط هللا هصوصخم تیرومأم
 نامرفقئراو رایدلوا رحم بوسک یک یرلکدتسا ی یا یه یھور ک هلغتم هلوقموا

 . دلو یرفاو مکح ید كرالاع ۱

 ۱ ا ینالامعتسا ءوس نالوا عقاو هد هلخادم هني روما هرشط كلوبناتسا لصالا

 هدر رشط بولاق یذوشو ردق كماکحو ارزو نالوا هدنس هاثم ىلا ییا كتلود ۱

 | نابقشا مقاطرپ هلیسادوس باغت هرکید كب كران او یدلوا اد هبلغتم ماطر
 ا را ا اط ند راما ناصتناو مادا
 که ديلا مور قر هلاقزجاع ندنسهرادا كنابقشا وبیندران ی رله رکص یدتبا نوکت
 . یدلوا لاعاب یرنک | كنارقو تاصق

 هنس هلازاو عفر كناقشا ندنغیدلوا روح هغمارا هراحرب کوب هسلع تلود تااهن ۱

 ندنهورک هبلغتم ید راهدرکر س ییدتا قوس هنمرزوا كران وب هکوبلاح بوشبقلاق
 ندنرلکدتا كرد ینکح هلک هن رلودنک تبون هرکص ندنلاصبتسا كنابقشا هلغلوا
 . رابدلبا لالخ اهدایز ندکل وا نوسروط هل وش كمروتب یشیا

 ندهلغتم : هک هلوش ۰ یدبایددرتو نولت كنلودیخد سسر هند ازت كنالالتخاوب

 بولفمهبرکسع وق نالواقوس هنيرزواو بولي دیاولنامرفهنیرزوا زوس رب ناهیسیرب
 هلا لانتما هننیماوا كتلود هسیا بلغتم لوا بونلوا اقا هلا وفع لحرد قحیلوا
 یخد یلاها قترآ هنیرزوا كنوب یدردبا مابقهماقتنا ذخاندرانانلوپ هدنهیلع ودنک
 " هرلرکید لاوحا وللثموب و رابدلوا ردنا تناعا یرورضهنهورک ابق شاو هلغتم

 قاحتلا هتهورک اقثاو هلغتم یخد رل هک ضرع لها هڪ قر هلوا لاشما ءوس

 ا
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 ردقلوا هدنرشابم هشیا هسپا مزال تعراسم ردقن هدن | ارجا هحتلود رایدلبا
 تاعر ههقفد وب هتسشیا ردمزال تفاعو ماجا هاتو کک هاش دنا رود

 لاعتشا هدایز هقدشلاح هغمردصاب لالتخاو هنتف شت | ی هدیللا مور ندنغیدقلوا
 . یدلوا كړوک ررب هک ایوک هنراقا وا هتتفوب یببادت نالواو یدلوب

 " هقدلوا كنسلاوح هنردا بولوا یسلاو ییا مور اشاب یتح هلبا مات لالقتسا امدقم
 "یرح هشت ند هرشط هد وس قرهبلوا دره کشم ا هداعا یتناتاو ۲
 ۱ كناقشا هلوتمو یدحرس ندو طقف یدلوا هلاحا هارزو نالوا یاحا برضو

 "هد هبا و بوتلوا رادشا هناصتتسا كفلغوا نانساب داوا نده ارا یو
 هشرزوا ندو هلبناونع كلرکسع رس اشاب نادوق ند لوا هلاغ رب كوم

 یرلقدلوا ند هلغتم به یژکا ید كرلهدرک رس ی هدنتیعم كن جنا بودک
 ۱ دلردا روهط یرفس رصم هداننا لواو ۰ یدمهلوا قفوم همام یارحا هلتهج

 ۱ ناسایهلا تارزو هنر ندنشیدلوا دعاسم تقو هغمشارغوا هلیسهائسم ندو قازا

 ٠ ینافط كنسایقا ولغاطو هداب زاهد یترضمو رش نکل یدئوا اقا هدنیدو لغوا
 هنلاوحا حالصا كنيلا مور نكيأ قاب یرفس رصم زونه ندنغیدلوا هداعلاقوف |

 هنردا ید اشاب رابط هرزوا یییدنلوا ناس هدالابو یدرب ولا ی روح قفلوا ماها

 .یداردنوک هنبناح
 " نالوارومأم هنرزوا یلغوا ناساپ بویمهلوا یفاک هتحلصم ماعا هعقاو تاششت طقف

 هدنلود رده ندنیدمهلوارفظمو قفوم ید اغا نامع یحرک یسلاو یلیامور

 هشیاوب هاسعت هساح يا مور كتادرب ندامولعم و فوفو باح ١ شلوا هدرورب

 شدوا نا هدنس هرص ییاقو هقاس هنس ءانب هنکیرلک مزال قغلوا رب دنر ولشاب ۱

 لیوحت هنکلیلاو لیامور یترومأم نکشفلوا نیصت هنکلیلاو هنسو اشابقح هرزوا
 هنسهدهعهرزوا كمت اتماقا هده وقر هلمناونع ظفاحم اشاپ نانع یحرک یاس بوللوا
 . یدیشلروس هيج و یتلایا هرتسلس

 ندنکیدمر و نادیمههب اقمو هعفادم بوصاب یه وقر ةتفبهحک رب هسیایغوانابساپ

 يدعو تانست و قانا هدای زو رارقتسا هدهوحار بولکو رارف نداروا اشا نامع

 تاود عمس لصاو ییدلیا رادتبا هفمالپوط هنشاب یرازسوق ناشالوط هدفارطا

 ینج هم لوا ديف ییشرب هقشپ نددالب بررخت یسشالوط هدرلاروا قترا قحیلوا
 هدقدللوا راعشاو ما هب ودنک یسماا تدوع هنناح یصنم ندنغیدلوا مولعم
 هلمناس ىج هم هدا ا ندنر هکدلر و یراقننآ کارتم كراناکس یک هدنکاب

 ندنفیدلوا دعاسمیلاح كنلود هب رج هنسافا كغلابم ییدتساو ندنکیدتبا راذتعا



 f هم بس

 مور قتراو یداردنوک هغ آ هسک زویترد هنسودنک هرزوا قمرببص ینسهق

 هنکیدلروک ندلاح همزال یراحا هنتتمس یلوطاا بویلروک بسام یاش هدلبا

 رکب راید هنسهدهع ینوک یجنشب یعرکی كنل والاحیب ر یسهنس یتلا نوا وبشا ینبم
 یسهعلق رک یخد هاشاب ناسح اغاو یلایآ شعم هاشاب نیسح یناسو یا

 . یدلروس هک و لایا هرتساس هلطرش یسهظفاحم
 بولو هدمالسالا حف یرکسع كناشا , ییطصم یظفاحم دارغل هلبسح تالالتخاوب

 یترتف تفووب ید یرافاع دارغل نالوا دورطم ندتلود تمدخ ورندتقو یلبخ

 یال او نادوق ها لوخدو موم هنسهملق دارغل البل ناه ككردما ذاختا تصرف |
 ندنرلاثاب و رایدلیا سبح ینسودنک و مادعا یبناک ناود كناشاب ظفاحو ینکب

 بیر رلرضح عنصمو روز یواح یتیاکش ندنلاظم كنماط نانکسو یتنارکش

 ۳۳۱ اار را یدات كرات و رایدردنوک هتداعسرد لار امدا وصخ ردا

 هتسهراچرب هدورلبا ینبم هنغیدلوا راح قمحا یسوقق هبرامرب ید ندف رط لوا

 .رایدنلوالاسراهدارغل هناییوتکم قاحواو هباعاوا اغانسح یلک و اغارضحو

 شا كرهل دنا a اشا قح یسلاو یا عور هس هنلاوحا حالصا كنا مورو ۱

 هتسودنک هللا كب دیعس دم هداز اشاب تزع یرای رهش ترضح نیا ورسیادختک

 هقشب ندک با رومأم هیعم یمه رکنغادارقا هاب كنا مورو یدنلوا لاسرا
 ساب اضتقالا یدلکل و روما رمتم یتاکشو کش هدنقح ه رکسع فتاوط

 ردقو ۰ یدنلق نالعا هفرطره ینیدلوا رصحنمو ضوفم هتأر یرافطلتو بيدا |
 ۱۳ عوا کلر ع ر رو یناونع كارکسعرتد ن نوجما عفرت یتاشو

 HES AE صا ۱

 ینمهنغ دلاف زحاع ندتکلع ءرادا هلا الا هدمر تلع اشا د یناو یسلاو هنسو ۱

 یظفازوسرغآ هنر هللالزع هدالوالا یداج لئاوا هرزوا كما تماقا هدیلوسلک

 یظفاحم ردن هلبغاحنس زوسغآ نالوا لحنمو یدلوا یسلاو هتسوب اشا رکبونا |

 هلیسح لالقتسسا نالب ریو هنفرط اشاب یتح هدهسيا شلروم ماکب اشاب دحا ریزو |
 هردشمردتساهبحوت اشاد هداز ناول هاب الی وحش نداشاب دجاینغاحنس زو ضا

Cy 

 ندن رالا ها اترا كرهر دشب رس هح راب لار هروک هت را هردو 4 هر اناکس

 | یلاعصا حشوم هللا نوباه طخ نالوا رداص نوجما یسافلوا لع ندیلا مور هنس

 :قح نکشفلوا بص یسشاب یجاتس هنردا اغا دم هداز تس رس هدانناو هنيو

 ۱ ا رال قعلوا,هلماعم مدنلوت هحاسمو ضاما اقوم ءرزوا قسلقا

 | یدنفابغار یماش یسج هلباقم یراوس ًافاس هرزوا كنا حالصا ین راهرآ هلبا اشا
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 هنفرطزورونسآ ییاغا دحم دلردبابصن یشاب یجناتسب ییاغا نابع ییغاط روفکت اغا
 . ردشملا ب رغت و ى

 | قالفا نالوا هدکعا تقادصو تاش راهظا هلبا تعنام هنتاز واحت كنلغوا ناسا و
 ءروما ؛رادا هيا هدلاحوب بولوا جامان هدانئاوب كب یردناسکلع یسهدءوب و
 كلمنا تماقا هدنسهناخ بولک هتداعسرد ندنکیدلبا افعتسا هابناس ینجهبمهلوا ردتقم
 قالفا وربندرلهنس اقرب هلا لزع ینوک یجنکیا نوا كنهرخ الا یداج هرزوا
 قالفا هعفد اقر امدقم ندنراقدلوا هدد راسخ هلسس یعوا ناسا یسااعر

 نده رشاس و كماع مرغ و مر یەم وقص یایاعر كب لاخىم نالوا ىسەدە وو
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 هەن راو رحم قرهلوا بصا ىدە و قالفا هرز وا قیالواداوز و داوع یربع
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 | هعفدوب هدلاح ینیدلوا ریکلدتلود ناکرا رک !ندنمظعتو ربک كنسودنک لصالاف
 هرزوا شدنلوا ناس هدالابو یرلکنارک هنسهلج یعاضواو راوطا نالوا امور

 رل وا هل ادم نداوناتسا راسا اونو فوت زاد منم

 هب یرغوط ند وط هدب وربق یطباوروب هربندرب هدلاح یفیدلوا شماشبل |
 | یسللا مایق هکمردتا ارجا هلهجو ییدتسیا یناهیجوتو هکمروک ودنک یشیاره
 حالصا كن امور هکیدلاق یدنوقوط هنعفانم كرلهسمیک قوج كب هدجراخو لخاد

 رسک كنهملغتم هدنوب هدهسبا كعد یاصتتساو هلازا كنساقسشا یلغاط یلاوحا |

 كنم رلکب هردو نابعا ییا مور هسیاوب بولوا رتتسم ید یسانعم یمکحتو ذوفن
 تفکر ب رونوقوط هنناعتم كرارب یرلقدلوا بستنم هدنداعسرد كران او هننالماعم |

 اشا تح یدبا قوچ رانایمتسیا یتاحالصا وب هدجراخو لخاد ندشیدلوا ۱
 لمح كنامز و لاع کا هک یدالشا ها هارسدوخ دد ردق لوا هثیا بل

 . ید قوب یسهدعاسمو

 هر یتایا رکب راید هنسهدهع اعا نایع رک هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب اذه مم
 كم هنناح یلوطانا هلتهج ینیدم هلوا نیما ندناود شاپ نا هد هسیا شفلوا

 ینابرب یعایب یخدوا هدنسلاپ هنوط هلا عج یلذارا زسوف قوچرب هنشاب بویمتسا
EEكردا شالت اشاب تح هلیس هشيدنا رولک هناح هن ردا داش  

 یسشود هشالت هلهج و و بود امایق هنعج ناکس ةاط رب نوجاهظفاحهدهنرداینسودنک ۱

 . یدا شمروتک للخ هنناش كنب رکسعرس «یعاس بصنم یتیدلوا لماح یخد |



f ۱0۱ 
 ا رک یآ یا رب یلدا تک ررر و وا لر هتس نت

 هنس هدهع اغا رمع یناعا هلف نالوا یسادختک كنسودنک امدقم كرءهلروک موزا

 دارغلب هدرهاظ هبجوتلا یلبلاو لما مور هلترازو هنر هدندرد نمر كلاوش

 یی دلوا رعشتسم لصالا یف هسیا اشاب یتح بولب ردنوک هب ی با مور هامناونع یتلظفاح

 هدنروط قماغا غوا ه هن ردا ییاشاب رمع قرهلوا بهاذ ه ههش ید ندهضقوت هدلاح

 كلام هلس ر رازو عفر كناشاب یقح تودک هنغاط روک شا ژ ع لدم و

 شلروم رادصا هدنقح یسالحاو يين هنس هر زج زفاس تاتو دو یسهرداصم

 هدنتعم اشا یتح هدهنردا بولوا یعودخم كناشاب ىلع ید هبت ینیلاع صا نالوا

 یی سا اشا راتح هسرزوا یسعا لاسرا ةفخ هب اشاب راتح ناریم ربم نانو

 خا اغا هلا لاسرا هنس هر زج زفاس یسودند ؟ لاحرد و هارا هاشاب يِتح

 هلاطم ی رلهفولع هتشذک یرکسع دوانرا نانلوب هدهنردا هد هسا شملنا تعراسم

 هلا دادرتسا ییرادقم رب اشاب رات ندنرلکدتا امغی ینلاوما کا كناشاب يتح هلبا ۱

 هد هسیا شما ماها ههلئاغ عفد كر هلک هبهنردا اشاب رمت هدانا شیدلوا لوغشم ۱

 ۱ هاتهج یتندم هلوا لباق یراناکسا هلتلوهس بودا ولغ هلساط هفولع رادوانرا |

 هرهش كردا نصحت هداج جاقرب یخد رانآ هلغفلوا طیاست یسلاها هنردا هتیرارزوا | ح

 رادقمر ابوسح هنن رلهف ولع اشاب رمع راچان ندنراکدتسا مایق هکنج لبا اقلا ست

 نهر هدیناغوا كناشاب رمع بودا ضبق یرانوب رادوانرا هلکمری و اشاو هلا

 هد هدعقلایذ طساوا یرا تشهد ربخ یرافدلوا شمقسح هرهش جراخ قر ۳1

 وا لحاف ها ق

 ۱ روا ره رک هدارفط ها وصخ تیزومام هردوا ییدنلوا ناج هدالا
 بودبا مازلا یراقاع هابآ نیل لوق هدن راقدراو هدارفل یرشابم قاحوا هليا یدنقا

 قاحواو یدنفا بغار هابرامریو زوسس هتکر ح قیفوت هتلود یاضر یخد رانا |

 تحلصم و لاح قفاوم یساه هددارغل كناشاب ییطصم هل 2 ندنوب هبقام عم

 اشاب دم نانو هدلععایساو لیوح هنس هظفاع لعاسا یرومام ندنفح هم هلوا

 نسح رزو نالوا هدیلوکیو یراقاحنس یلوکیلو ندو هلیتلیا هرتساس هتسهدهع |
 . یدا شلروس هبحوت ییلظفاحم دارغل هناشاب

 ینیراقا دارفلب اغا لیلخ نالوا یساغا دارغلب ندنرایجانروط قاجوا هداتناوب هتشیا
 ٠ ههللالتخا تسج ییدنفا هلادعس هداز اهاپ نامعن یسضاق دارفل و لالضاو لالخا
 ۰ ردراشمشالببهدنرانایمینسایشاو لاوما بوریدتبا مادعا ییاشاپینطصم هبا لاخدا 1
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 ۱ ل یدا راشعا تد وع هب داعسرد ی رشاسم
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 هدننلدت دب كنلغوا ناسا قرط ندو هد سیا شل والخرف یا رو و
 دارفل ندنراقدلوا هدقمشالوط ةاط اط یسایقشا واغاط یخد ندفرط رب بولوا

 یراقییضت هلبا عطف یب رالوب هریخذ طقف بویل وا لوب رب هنیراهیب رتو بیدات كنسايقشا
 نییت هنتقوم شین اشا رکب ریزو یدلاو هنسوب نوجا یرامامشلرب هلیسایقشا نیدوو
 هرخذ ندفرط وشراق هقتش ندقدللوا نصح و دست راعمو قرط راو

 . یدلدبا تفک راعشا یخد هنتلود ایرتسوا نوحسمالر و

 در ند دلو هراع هع ةف رو تدا كناقشا تقوا تک لا

 اشا ینطصم ید هموقص یاقشا ۰ یدلوا رادتا هن راقبضآ هلکل زس هربخذ

 هلغلوا یشیا كراولناق ىلد قاطرب نمهلکد یزوس لوقمو زمایب ییودنک یسهیضق
 ندرانلوا یلخدم هدهضقو ینیدنلوا سرت یرلازج قرهنلوا تفرک و ذخا لاحرد
 یراهلازاو ذخا هسا رارولک هدارغل تقو هن ره هد هسا شما رارف صخش ییا ر

 هلردیا ذاختا عیفش ییاشاب نادوق هلیس هدافاو ضرع ینیدلوا ریک رارق هدن راهنایم

 دعب امف هتیرزوا یرلعبا احرو زای یتسلروم هلماعم هلا حفصو وفعو احتلا هتل ود باب

 هراسو هرخذ هنفرط ندوو یراماعا ضرعت هنتادراو یسهتنزخ دیدج دارا

 یاضر هدصوصخ یه هلا تعاطا هن صا كناشاب نسح دیدج ظفامو یرامامر و

 هدنفح یراشانح نالوا لباقان یوفع هلبطرش یرلملا تکرح قفوت هلو

 نیسح یاب یوق یماستم هتراسا ًاقاسو یدلروس هلماعم هلبا وفع لالا بسح
 . یدلردنوک هبناح لوا قرهلیروس نیست یلصحم دارفل اغا

 هک ایوک هلکلروک مزلا یرلازج بیر كندا ةلادعس كركو كناغا للخ كر

 تافاکموللو شعا قس یتهدخ نسح كنىدنفا هللادعس هدنتلامساو تا كل رافاع

 طض یصنم لک یدتا بره یطض تقو هلبا هبحوت ولوم زالکسآ -هسد دهش

 هابا رک ذن یتسهشاس تاس یدقا هلادعس ۰ یدسشفلوا توعد هتداعسرد ود تا

 ی دلک هتداعسرد هسرزوا نت تروص نالبرتسوک هدهسیا شما ددر هدناب و |

 راظتنا هتخرف تقو هلکلروک ترسع هدنمادغا كناغا لبلخ ۰ ردششلوا مادعا
 نددارغط : هک هل وش . ردشغلوا مادعا هده ردا یدوا هرطص هنس کا قرهلل وا 0

 یعادعا ید هداروا قحنا بوللوا هدعاسم هتساعدتسا هدقدلوا بلاط هنغلاغا هتسوب

 ۰ و مادعا اف وذخحم هحنح وم یلاع سما ناللوا رادصا هعدقم هدندور و

 | هلا مست هدهار یانناو یی هنس هر زج سودر هلا یالسالا خسش تازاشا ۳

  ههنردا بونلوا بص یساغا هردا هنرزوا E RES هدعل یدم هلوا کا

 تتت

 بودا روضحع و ناکرا یربح یراناغط و ولغ هلهح و و كنب رلقاع دا رغلط

 أ

۱ 

۱ 
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 هنعفد كداسف و هلتف 9 نالوا اعور فرط فرط هدشا مور حورشم لاوتمر |

 مادخیتسا هدنهلع كرلنآ كركو هدنجا ایقشا كركو ندنعیدلوب دایدزا هغداشلاج

 لا هنقرطره كنطلا مور یک رشم دارج قرهللو هدنسهزا لنا نانو

 ۳ ۱ ااغ للد هم یر كغ دوانرا قغ نالوا
 هنبراتکلع هلبا جارخا ندا مو ر ةهروا ةغر ك ا دلوا یسهفاط هقسوط

 نالک هروهظ هد هنردا ررح هحور ندنفیدلوا ردتم هللا راشم ر زو هن رل هداعا

 اشاب ع للدهن هبلاراشم كلرکسعرس هامایضنا یلایا لیا مور هتیرزوا هع قو
 ندنف رط EN هرلف رط ور اشاب ىلع یدلروس هجو هنسهدهع

 هلا اشا مهاربا رزو قرصتم هردوقشا ینس هنغیدلو هرزوا زارتحاو هشدنا

 لوا یدنفا ینطصم یلنک | ندنوباه ناوید ناکجاوخ هرزوا كما حالصا یتراهنایم

 هننرارزوا ودنک كناشاب لع للد هم هسیا یسایقشا واغاط یداردنوک هبناح

 هاب رب داو ضرع هد ربا یراقج هوا ناکسا دمبامف كردبا فوخ ا

 با میلست هنسودنک نک قرلوا نهر یهسک ر دقزویچوا ند را كما رارقتسا

 هب یلاع باب یتفک ید وا بودبا احتلاو تلاخد اکا هرزوا كملنا نامات لود

 ات ما كرا تعم دمع هدلګر کل نادفتتم ناک هد یا مور هلکع | صع

 ىلع هرزوا كملا عفدو د رط یرلحاس هلا قا رەت یر ولرب نالوا لخاد هننام "
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9 8 ۰ 
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 ت

EEREسس  

 ا

 ا یشاشواح ناکلک مزال ید روا كن رب ندهلع تلود لاحر مطاعا

 هرزوا كما تراظن هما سهاوت قحا ب وا و 2ا یلاع ناهر و 0 هاشاپ

 . یدلدا 9 هرزوا قم راو هح قحەلوا ذاحا حق یدقا

 * تادافا ضعب راد هیهبریو هب رحب ٌةوق *
 هلع تلود هداتناوب هرز وا ی دل وا ر رج هدل ودح نانلوا حدد هاشر )۱ هدر رز

 نتق رفو نوبلاقو یلراما ج وا هتشن نداعود هعا نالوا دوحوم هدنسههاسر

 كتفولوا یدوب بولوا یسهنفس كنج هعطق رب شعلا هرزوا قملوا توروفو

 ولتامولعم ردق قج هلوا یفاک هبهرادا یرلنوب هج رکاو یدیا توقرب ها هحنمکح

 هب رح رکاسع راراب هشيا هثدلوا هام عم یدیغوب هب رحم تارفت عمو طباض
 ماطرب یسهرپ وق كنهیلع تلود تقولوا اما یدروبهلوا ییس یخد کمردشت

 هر هد وهس هلا قوس هنهملع یرکیدکن یرلت و تولوا تراىع نداششاو هلغتم

 مدت کتب کی ول یرکسع د دجماظن يیدتنا تبشت هنس رت هج رک او یدناهدقمردرق

 تم

 رکاسعوو ىدا لکد هده افك هجرد رلت و هدهسلا هدقفغل وا ملعت هدرادکتاو
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 ناىعو حضاو هد هم صر ییلدلوا هراح هجهباع تلود هفشل ندندس زب هب كتهملعم

 و تد و منع NS هم وا تمهرصح هصوصخ و ناه نده دلوا

 ( ۱۲۱۷ هنس میافو)

 دیدج ماظن نالوا هدقفلوا ملعت هدنسهلشق رانا و هد کلک دیو و 8

 كماسب یراوس هدهسیا ندلاح ةمزال یخد یبترتیراوس ممم قره وا هداس یرکسع

 ندشدلوا لمحتم کو هسا یم هنزخ ددج دارا نولوا فوقوم هب هلک فراصم

 هح دقم قرهللوا هروا شم ارارک الکولا ناب تفک یدشنلوا ی ردق ه یدمش

 ددح ماظن یرابحشکشا كرامتو تماعز بابرا نانلوا لاخدا هماظتنا تحت هقدلوا

 رارق هنسرب یراوس لعم سهل یسوف فرصمر ندکب هلا قاحلا هنعاح وا

 رادکسا یعاحنس راکدنوادخو هنکلتفج دنول یتاحنس یلوب هدما لوا كرهلر و

 نامرقو لوطانا امومع هرکص ندقدنلوا ارجا همزال تاق وشت هلا طیر هنسهاشق
 كنهموقم هولا هلغغلوا طبر هنغاحوا ددج ماظن یتارفن هب ولا عقاو هدنراتلایا

 كر هلک هنتسهاشق رادکساو هنکلتفج دنول جوف جوف یرامتو تماعز بابرا هلم اب

 رکسع دم یا ارجا كنراهعرفتم تاماظن و یدنلوا ترشام ید هنمیلعت یراوس

 . یدنلق هلاوح هه یدنفا دىشر ی رظان

 هب رصم یاصا نالوا ناصع ءیداو در ونهر هدنحما دعص اشاب ورسخ یسلاو رصم

 هده راځ نالوا عقاو هدتنمرا هرکوب هدهسیا شتا قوس رکسع یلیخ هنیرزوا

 ناحتاو قی رط كود قاغا هلرانآ ید نابرع هسرزوا كنا بولک بلا رانمهلوک
 ۱ هلنهح ی دل وا زلک هرخذ نددعص نالوا هدنسهناثم یرامسا دل رصم هلن رلع | كس

 ۰ یدشلوا یلاف ك یساه راجو هد رمعم

 | هطیاض نکل یدا هدایز اهد هلتسن هرانمهلوک رکسع یهدنتعم اشاب ورسخ هح رک او

 اغا ورسخ یدا هدقمرا هنوک ندنوک یسهلغ كرام هلوک ندنیدلوا یراهطبارو,

 . هدانناوب ندنکیدلب ۱ مرح ینکج هم هل روک شيا بولطم هجورت هل کسع قوزو یا
 ۱ ندرلهلوک هابس هدر ند راحل اس ماطر ہد رمصم قرەلوا قفاوم هتلود هاولد

 | هنیرل هببرتو ملعت هلا بیترت یرکسع دیدج ماظن هرزوا قلوا طولخو بک
 هنماعا هلا ترشابم هنساشنا هلشقر نوا هملعم رک اسع وشاو یدابا عورش |

 ۰ یدروهدنا تعراتمف تر هس ص ا

 ادد ا هلکمنا ققحت یسهلغ هدایز كرانم هلوک هدهبناا یداج

 O ی یدللوا قوس هقرفرب

 . رداشاب لع دم روهشم نالوا شعازق ینکلبلاو رصم هللا ثراوت



 ی اوج لوس
 | یماغا دن ردو ینکی كناغا ناسح ینابعا یماضق هلاوق لصالا لغت وا
 . بیترت یرکسع قوزوب یثاب ولتیاک هرصم ندنناح ییا مور ردیلغوا كناغا هاربا
 | هلکل هدرکرس یخد اغا لبلخ یلغوا كناغا ناسح هد هرص ینیدنلوا لاسراو

 | هلکا تدوع هبهلاوق بومهدبا جازتما هلیساوه كرصم اغا لیلخ یدیشلردنوک
 تحاص تاذر نطف و یرح تاغ هدنناذو شلاق بولوا هدرکرس یلغ دم هت وب

 | هراهدرکر س نوش و زاتم هدنجا هیرکسع فئاوط هدنف رظ تقوزآ ندنغیدلوا نیکم
 . ردشلوا زارفارس هلماونع كلهمشح رس كردبا مدقن

 ۱ رام هل و ؟ هدهسدنلوا ماها هناکتنو رهف هن رزوا حورشم هجو كن هب رسعم یاصا

 ۱ ردق ههزیج و تراغ یراف رط هرم و موش ندنرافدل وا راوسکیاحو یکم تاغ

 . عقاو هدروهنمدو رایدترشاش یتموکح هللا تراسج هنیذخا وک رب و ندیلاها بولک

 هد هزيج اشا ورسخ تاچ رایدتا ناشیرب یرلقوزون یا ماطرب هده رام نالوا

 | مادقا هنماعا كنسهلشف دیدج ماظن یخد ندفرطرب یدلوا روبحم هنساشنا سیرتم

 | یلاځ ندهبراحم هللا رانم هلوک هدنسهنس یذب نوا وشا اشاب ورسخ لصاما یدرلیا

 0 . یدردا دهح لد هنشیا ددح ماظن بوسمروتک روتف الصا هدلاح ییدلوا |

۱ 
۱ 

 ٭ یساقو لبا مور + ۱
۱ 

۱ 
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 کهدنتبعم بویمتسیا كم هنناجیلوطانا اشاپ نانع ی رک هرزوا یتیدنلوا نایبهدالاب
 راذتعا هلمناس یرلکجهمریولاص ینسودنک هکدلرب و یراقلآ كنبرکسع دوانرا
 كج هاب ریو ضرفلاب بویلوا لمحتم هنیزخ هنساطعا كغلابم ییدتسا یدردیا
 قاس یدلوا یلطم یربع ندنصنم ییا مورو یحمداابا ندتع نع ید هسا وا

 لجا هحهناع تلود یحالصاو ریهطت كتلا مور ۰ یدشلوا نابسم ندلاح
 ندننجهیمهلوا اح هسیا یساه هداروا كلا هللا شابوا ردقوب هدلاحیتب دلوا بلاطم

 هیجوت یتلاا هنسوب یخد اکا كرم ریو یصنم هلاحرت هباشاپ رکب وبا یسلاو هنسوب
 ۲۳ ا ا توک ةرزوا یمعاط ی رکبع :هوافرا یمدتعایو
 صا [رهاظ هنن رزوا یسفلوا هاو ما یت نع ههنسوب هلا یتاخ وق طسوتم
 هد هسا شمقح هلو هلا لاسرا یسدلروس كالملسم ههنسو و لاتتما هب یلاع

 داره وروس یقایا یغآ غا ندنکیدلیا زارتحاو فوخ ندکمرکه لع راط رب یک هتسوب
 ا ااا و بأ او ىدشمزاو ههلف هلبا لاح جوک
 ا ندنراقدلوا شما لاسرا رارضح ردا بارشا ی رلتج هب اغوا هتکلع

 یغوط هه ردا ندهلق هلا رظن فرص ندتع نع ههنسوب كلردا شح وت اشاب

 اقا اغا دیعس ندنرایشاب یوق یلاع هاکرد كجا ققح ینیدلوا هرزوا تدوع

 هما



 ی ۱۵۷ روس

 ینتک رحو روط ةاقاللا یدل هاسودنک بوراو هلکل ردنوک هفرط لوا ها ا

 ناو ضرع یتیفیک كلرهلک هتداعسرد بوش وواص ندا هلبا بی رقترب ندنکیدمنکپ
 هن یضرش نداجان تکرحوب و لاسرا تارب رحت لماش یدنبو حصن رارکت هدکدتسا
 هقدلآ غ راقلبا رادوانرا هدنتارب رح نالوا دراو ًاباوج هخیدنلوا لاژس ییدلوا

 هدلاع باب ندننیدقیچ هنادیم ی ءوس هلی راعشا یبرلکچ هی هیخت یلیس |
 یرازوو عفر یعاحنسو غو هراشنسالایدل هللا صاوخ ضعب هدنوباه روضحو

 هرزوا قماق ارجا هب ربج هلماعم هدنقح هدردق ییدسا تالامو قفلوا نیقرت

 هدک دلردنوک هنفرط هایت رشابميعز یلاعما نالوا رداص هدلاموپ كرهلب ریو رارق
 ی هدنشاب هرزوا كنك راز هسردک هب هر رار هلکعا راکدت یتعاطا هن یٰلاع ا

 هرزوا كما ذخاو بلط ییرلب رهشو ییراقدلوا شملا نام و دهع كنابقشا
 یسودنک و ی رافدنلو هدندصق كمرووک یرغوط هلو ناتا 2 ى

 یسعا راعشاو اهنا ینکو دبا روذعمو روبح هدنابوب بولاق یک ریسا ہدنرالا كرلنآ

 درک و كناشاب ناثع كارك ناه قرهلوا تربح هتسمد تلود یالکو هن رزوا
 ۰ یدلردنوک تار رحت هفانکاو قنارطا هدنما یرادوجو «هلازا كن راراداوه

 هجرکاو یدلروس نیس هنقوم سوغرب اشا راتخت هداز ییلد هست مقم هدهن رداو

 ید هرانوب كنساقما ولغاط هدهسا راشفلو هدنلاح ناصع یمهقرف اشاب ناّمع

 یار هاقمالوا لومام نال لوصخ یتا داب ا ییدلوا یتا |
 | قلنقشاش ندنلوق یناط روفکت قرهلوب هجرف یسابقثا ولغاط هدقلهشغراقوب

 هاب رکسع یلاوح لوا اشا ناع ریزو یفرصتم دیمکن زا ندنغب دلوا ظوحلم یرامر و
 ید هملعم رک ا EE هدنکتفح دن ول یداروع هنفرط یروح

 رشتنم هرلب رق عقاو هدنراوج یارسو هزیو اقشا هدعب یدلراقبج هنف رط یرولس

 هدنوب اه روضح كحمدیا ققحت یرلقدلوا رقتسم هدنراصح رکو اشاب ناو

 رومأم كناذرب رادقالآیوق هنسرادا ذلرکبع نالوا نیست
 نانلوا باج ندفارطا بولیروبب رومأم اشاب نادوق ناه كره و رارق هنسلدیا

RN RS ES 

 باوج هنتار رح نالوا دراو هاشاب ناد وق امدقم كناشاب ناع یدلر و یخد

 كروطوب اشاب نادوق هرزوا قملنازق تقو زارب هلبا هلیسووب هدلاحتققح و قلوا
 یهاشداب سا هدب ودیا تم نعهنسافنم هلا قب رفت ج ی هدنشابو ناس یتتقاع ءوس

 نایمرد ندعو ینجهللوا اقا یترازو هسر هلا بصنمرب هرکصندقدلوب ین رب

 هدب وتکم نالوا ےدقتندقرط اشابناهع اوج هناریرحت ییدردنوک بوزاب كرد



 چ ا۸
 صا هسلوا هدنلا یراتخاو یغیدلوا یرورضیما یروهط هل راومها عاضوا هنن

 EEE کیدا ناس ینفجهلوا تعاطا داد ندرک هلهج وره هبیهاشدان

 1 لاو رصحتتم هکللرکسع یر سما كی راودنک ند رط رادوا را

 ماحرتسا هلتحم ندسیدلوا یهاظ یراقجهلوا لالا روذعم هدر دقت یراقدم هل

 E ,شلک راز ہو هدقابس

 بولوا هقرف ییا هدنربد كراو تنطاس ناکراو تلود یالکو هنرزوا كنوب

 یعرح یخد كناشاب ناععو یساضرا هلساطعا یش رادقم رب كرلد وات را یرلیضعب

 یخد یرایضم و کد یتروص یساقا هدنکللاو هرتسلس یتدلوا راکبلط ها وقع
 ناش هلسارحا كنازاح یراقدلوا قحتسم قرهل راو هنرزوا هللا هدوحوم وق

 قفوا هتلود ناش ینا یار هزاولایدل بودا سدن ینسلروب هظفاع كتلود

 ۱۳ ا را لوا یار هلتهح یدنالوا تراسخت هننسارخنا هدهسا

 هلبترازو یاضا یخد هاشاپ ناځعو هغآ هسک كب چوا هرادوانرا هلیمان هبطع

EEلاما تلود سومان نکل یدل و ت 3 ها هج رکا كرهاب رب و یلایا  

 ۰ یدل وا اتم ء وس هب اقشا راسو

 راد وانرا یهدنشاب یک ینیدمهلوا ناما ندتلود هسرزوا كنو اشاپ نامع هکونلاح

 كنآ هلفوخ قلوا تازاح هک راچود ررب در هدنرلکدشود ههقرفت لاحرب ید
 ۱ تس د ا هلا تدم ر هلا لاحوب بوبمتسبا قملغاط نادنتشان
 | مظنت یتسوش بوت وا اه | ترازو هداتناوب هک اشاب حس سالب تراهن رلیدتا

 ا اا یا شلدا هبجوت یغاحنس زوسرغآ هنسهدهعو شک هنبراوج هتردا
 كرهل رب و هبوقتانیمأت هتسودنک و رال ردنوک- یکسع ردق كس چ وا هنتبعم اشاپ نامع

 یرلکچهم و م هدرالوبو عانقا هليا لاح جوک رادوانرا که دنشاب هلتوق رکسعوب
 کر ح هنیناح یصنمیخ داشابناهعیج را که رکصندقدنل وا عاحر | هنس رات هر هلب رب و

 یتلخیسهرباد هلتهج ینیدل وا مات نانیمطا هدنسودنک هنرزوا كنوب هدهسیا شملبا

 یتسمراو هنارواهلکل هلغهلب و یدیسلاها قحسور بودبا تک رح قرهلوالمکم

 راطخاو احر رم ها اد لدم یک هراس یارزو نان ا

 هاشان نابع هرکص هام دخ ندشدلوا اور تفام هدهنابم هنرزوا یراعا

 :هاشاب فسوب ر زو ید ییلایا هرتسلس نالوا لحتنم E لایا یلوطانا

 . ردشملدا تحلصم هب وسا هل | 8
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 نحو

 قالفا یسهف رور كنسابقشا رفا 3 ۳ 7 ندنب دلو توق یه ار یعوا

 ندآ نالوا رومأم هب هظفاحم هن رزوا یراّعا رادتا هیامغب و تراغ ها راذک هندناح

 هلئاص عفد هلیا مادعا یبزوب جاقرب كنایقشا كرهلک و شراق یرظان لارا هلبا اشاپ

 ن 9 کلم هظفاسحم كب لاخیم یس هد هو و قالفا قحا . یدنا راشعا ماها
 شل شر کی ها ره كس يا یا دل وا شملبا عج ندنس هغ اط مور هڅدقم

 دراو ll یربخ یرالوخد هقالفا كنابقسشا حورشم هجورب هدلاح یتیدلوب

 كب لاحبم ندنراقدلوا شماغاط كردبا امش یشرکب یسهفناط مور وشا ی

E.رب یر وا رکب و نششواص نفر ط ایرتسوا هللا لر یش ر  

 هنسهه قالفا یلعوا ی گو هلا اا نسح هرز وا كن و و یراقدل وا شعا بد

 لصاو هتلود عمس یرلکدابا رادتا هتکلع طبرو طض هلبا اقا عفدو را

 الو دی و مد هوو ر هقالفا ندلا رو قملقاب هنعفرو عفد هدق دل وا

 فعض هدهسیدنلوا باعا هنکلکی قالا كب نطنطسق ید هلتسلوا ندلاح همزال

 نادخب هلتهج کج هیم هديا اغا ی راقلبآ ندا ارت كنه رکسع ُهاط هلبببس یلاح
 هس و یصوصح قفلوا هب اعا هلمساصعا شو ع كس زو ندنفرط ىس هد هوب و

 كشورغ كس زو ندنغل هدهوب و نادغ هام ندا صو نود تزنک هدافالا یدا

 نادغب ین هدهوب و قالفا كد هبحشرک هنلو راشبا طقف و ناس ینغج هلوا لباق یسادا |
 هاب رام | نایم رد ینغج هنلوا مامها هتکلم ةرادا نسح هسیا-رونلوا قاا هنغل هد هوب و

 مو هسرزوا ابقشا ندف رطیه و یدنلوا قالا هنغلءد و و نادخ اف لاا قالفا

 هرو رع هفرط ور ارساخو اما یوم هزوط هدف رط وشراف ا قترا یرهلوآ

 یال روت هیات ده تاپ نامأت ید كب لاخیهو یدلصاهنتف هلی رلل وا روح

 یتسلروس ماکب هاغاحنس هلاح رت كناشاب رات یعودخااب ییعیینلد هنیسلا و ییا مور

 والثم وب هایبسح یرکسعرس سج بطح نالوا لوح هنس هدهع بودیا اعدتسسا

 هدلوالا عبر طساوا هلکلر وک ندنحلصم و لاح ًهمزال قفلوا هدعاسم هنناعدتسم

 ردص هدهسیا شلزوس هدارا نوباه طخاب یهیجوت هباسشاپ راتخ كنغاجنس هلاحرت

 یتسارجا كنو اشا ماقمعاق ندب دلوا شملنا برق یلوصو هدا رد كمظعا

 ییا مور ر اشا ىلع a یدیشعا ٣ هلا قیاعت هب یلاعردص م ودق

 ر د ندقازوا توتا تکرح ندنرب ارو تقو لبخ ل یسلاو

 یک تامضلکوک هفنرب هل هتزاوجت هل واوا متعارف رط هاب ها )وا

 نوت كناتخان ماتمعاف ندنکیش رزک هر وطو اور فا یاب هدنآ تاون
 هب یلاع باب نوجا شیاوب ٌاهوصخم اشاب نادوق طقف یدبا لکد زسبس یسما خات

 ی هم r تیر یبوست دان سس بسا اساسی هنگ وبا ak mbit اردو ور سه هو بس حک تب حس سس هست سس ی ane هسس تسمه و سس سس سس سس و حس وب سس تست سس بس حس سیو ی حس سس حس سس ست تحت حسس سست ح سسسز
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 صز
 هروهط هدنراس یالوط ندنو بودا راطخاو ناس یغیدلوا سنا یبلعت هن دورو

 هاج یناکو سر نامه ًادانتسا هنلاقاو ذوف اشاب نادومق هنب رزوا هشقانم نالک

 اک هاب هرکه ندید یو

 * نداعس رد حاقو ضع #

 هدر هماندهع كرک سر یرلکچ هری و هدناحارخا و تالاخدا كنس هعبت هیبنجا لود
 ارجا هلبا تخورفو لقن هرخآ لح ندلحمرب قرهلوا هدلب لوصح اما بولوا حرصم
 مزال یرامری و مسر هرزوا تاواسم هلا هیاع ت تلود هع هدهماخاد ترا یرلکدتا

 نالوا حر صم هدرلهماندهع ز گلاب یک هیجراخ ت رام ید هدن وب رلسنجا نکا رولک

 ۱ یراهلخ اد ترا 2 هدهسورح كااع هاراینحا امدقم توربو رک ممر
 کن هبنجا هعسن هدناواون نکل یدا زلربو تیما نادنح کوب هلیسلوا ندنلیق

 هد رل ها اد تراح هيلع تلود هعس و ندید رک یرللاغتشا هلا هاخاد تراح

 یترا كن هماع تلود هعس هسا قلزستاواسموب تولکهو و رامسر هدایز ندرلتآ

 یراکع هدنا هدهسورح كلام هلب و ندنوب هینجا هس ندنکیدلبا لطعتو لالخا

 ۱و 21 رگ یراکدر و راغ نالوا ندهللع كلود یایاعر هلبنبع هدنرهیلخاد تراج
 ماقم قر هنلوا طب ر هماظن هدنلئاوا یس هنس یدب نوا وشا یراملیا اطعا یعوسر |

 . ردشلر و راریرقت یمسر هراترافس ندتسایر ۱

 الاو یالآ ندارواو هنسا رح اشاپ ردیح مظعا ردص ینوک ینچوا دا عمر

 نادوقو راوس لادنص ربارب هلا یدنفا مالسالا خش بولک هنس هلکسا رادکسا هللا

 هن واه روضح هلا راذک هشاطکشب قرهلوا رادافق هرانآ ید اشاپ ماقمناق هلا اشاب
 ترادص هرکص ندقدلوا رهظم هنافتلا مظع ندهناهاش فرط مظعا ردص هدن راقدقبج

 : ردشعا ترشانم هنسارجا كروما نالوا عرفتم هامظع

 یشاشواح و یدنفا ناعع ییهروم یلاع ردص یادختک ینوک یستتلا هارخ الا عسر

 للاع ردص یادخیتک یدنفا فطاع دا یرظان تاب وح هلا لع یدنفا فراع

 یدنفا دح دیس ینما رهشویئاب شواچ یدنفاءلادعس یسادختک مظعا ردص ًاقاسو
 یدتا ییطصم قفرو یبما رهش كب ییطصم هداز یدفا شو ردو یرظا تایوح

 ید اشا یطصم ماقمماق یدل وا یە رک ذ یدنفا دم ییاسو یلاع ردص «یوتکم

 . یدلیا تم نع هنبناح هروم نالوا یصنم هدر لا عسر لئاوا ید

 اددح ءرذوا نا هدالاب یسضم كن رارابنا هربخذ ی هدنفرط هناسرت
 هارتراظن یدنفا فطاع دحا ندنکیداک مزال قفل هنس هحاس بک ضوح نانلوا اشنا

 { Jکا 4
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 هنا رانا رر جا تاعتسا هربخد هلک كس یک زوترد هدنف رط راد

 شمالشاب هدهسدا وا لاع ردص یادختک :یدنفآ فطاع رک و یدشفل وا تر

 ردشمنلق ماتا هدنف رظتقوزا و شهل واهلاوح هنس هدهع كنا هنب یعامتا كنها ینیدلوا

 (تاکربلا زنک هدا ید راساو قح) یدنفا یرورس هرزوا قلوا ۸م رات هنماما

 . ردشملا مظن ینعارصم
 قرازو هدرخ الاعمبر طسا وای د كن اشا ناععیلغوا نابسان هامتعافش كمظعا ردص

 . ۰ یدلزاب یعاسهمان سای واح ی ههزال تاهسا و دعا ردص فرط هلا اشا

 . كنسلاها قالفا هسرزوا یرارف ندشرکب كکب لاخیم هرزوا یتیدنلوا ناس هدالا

 هدیابو قر هلوا باوجو لاوس ثعاب هیولهیسور بارطضاو شالت یتیدلوا راچ ود
 بصنو لع تسالب یرلکب نادغو قالفاو رادشا هضارتعاو ضب رعت یلبخ

 رارکت ی لوا یخد هرک و هدلاحینب دلوا هدکعا تیاکش ور ندنقور دد
 هد عا یرافلوا بصن هلاتدم هنس ید دوخاپ هلا تابح دیق ل رک نیتکلغ و
 هاس هلاکمو هثحام كنهداموب ید ندفرطر تلود یالکو ینا نکا رارصا

 داغ وا دشت یس هع دف تازابتما كنتکلع هرکص ندرلهشفانم قوح قرهلوا لوغشم

 با وه سینا هد رظ تتدمونو ینمافل وا نرخ دل رکب هک دی
 تباث قرهللوا هدام قشحم ندشفرط هرباخاب هلا ولهسور هسرولک مزال ىلع

 هل رهلب ریو رارق هنس هوالع كنازایتما ضعب یک یسملس هنلوا لزع هرکص ندقدلوا

 تما هخالفا هلماسح قالطاو وغع كنلغوا نابسایو هنغر دل وا شلدا لاق و لس عفد

 نالوا برح ییماقتسا هدنغلهدهوب و نادغ امدقم یتم هنسلوا كعد شک هلوصح

 ینوک یحنکیا كنالوالا یداسح ید كب نیطنطسق یلغوا كنیردناسکلع یتالسپا
 . یدلدا بص یس هدهوب و قالفا

 . رونلوا داربا افر (۱۵)هدرز یتروصكنلاع نامرفنالوا رداصاباطخ هسودنک
 یصا هد هوو كنرب ندتشحو تقال باح ا كجهدنا نعمت یراکفا یخد هنادغ

 هداژ اب ناتق نالوا شال قس یمه رج هعلد ياقر دا را
 هر لر ها بص یب نادغ هدانا و یزویع یردناسکلا

 تلصاوم هسراب یدنفا بلاغ یدما نالب ردن وک هبهسنارف هرزوا ییدنلوا ناس هدالا

 كالکشم نالوا اعور هلا تردام هر هلاکم هلا نارلاط ی رطان هبجراخ هسنارفو

 ندنف رط كن همان هحاصم را نوک ی رک, كرفصقرەلواقفوم هنس هب وسلو لح

 . ردشلوا دودعمان راسم بجومدورولاب هدانناوب یربخ یی داوا شفلوا اضما
 رام رسا رف 3 د ه رق ۸۳ هاغغل وا دم ان ههاس د وهعو طورش هدهماندهع وب

 ( تدوج را ) 6 ۱ $% ( ناس دلج زا



Beمگ ۷۲  

 ۱۰( هدر ر همان دهع تروص هردشلر و تصحر ید هتک رحو ریس كس رلەنىفس

 ۰ رول وا دارا هایشر

 لب اق قمروط واق هرازیلکنا ه دلاح ینداحا یو رخ هرو هب ول هس ا رف هلهح وول

 د ه رق قرهلوا تسد رس یخد كنس راهنفس را زیلکن | هدانا لوا هن ندنغج هيل وا هد رد
 E I Se اهنو AE وا
 هنسودنک ندهناهاش فرط قرەلوا روکشم یعس و كندقا بلاق هدهبلع تاود دزب
 ۱ دارم ناسحا مهسر واضاف هسک شا
 نالوا فوقوم ° دەلف ید یک ینیدنلوا E دفع هلا ولهسنارف حورشم هو

 یسحلا تداجس رد ندنف رط یروهج هسنارف نفور وسوم EN هسنارق

 سر 2 د 3 «

 قلرادفتحاصم قاسلا ی ۳ هسدورو كنوروب وسوم نالوا نیل |

۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 

 شا وسو رص# و و ند هرج ی ر) E نیلکنا ی هدف رط رمعه هدم رخ لالخ

 ندهبح راخ ءيا هماع تل ود هل روصو ۳ یدا راشع اتدوع هنناح ناتسدنه هاش رط ۱

 Go :یداب یرلماعا كرت زوته یە ردنکسا لر لزماکنا هدهسا دلت روق |
 | هشیداو بل

 | یدا لکد یرهعزاشم دارا ما هلع تاود ی هد EE یدا

 ۱۳ لاک لااا یولوا هدناما قمرا روف ندنلا كرام هل رك یرصم

 هدنصوصخ قفل واذلرت هسراودنک اماغیسهعطق دصص هيا زالوا چیه وقتلوا مکحتم

 یراثوا هدنس هبعاد هاو بحص) یران] ید كرلزىلكنا یدرلروبدا رارصا |

 ۰ یدا هدّمل وا منام ةنسا رحا كداماظن نالوا تسد رد هدنفح رمعم

 ندن و اهناوید ناکجاوخ هدانئاو هرزوا تا ابلطینسهللخت كنه ردنکسا هیاع ءان

 بحومر ییلود هرکناویدار دن وک هردن ول هلا هص وصح ت رومامیدنقا قدص

 هن هدن رهام یراتلم رسنارفو زیلکنا تاک تینا كما هام یهطلام هدهاعم |

 ۳ دوو لسف هدنارات رعیرکیدک ناف رط دارهلک هروهظتن وی و توو |
 هدنف رط لصاطاو ییدلبا غاسی یلوخد ههسنارف كنبرلهت رغ زیلکنا هت راپا و یتح |

 یندنلو هرزوا قلوا ربذ للخ هبمومع هلاصم قرهلوا ای ور همصاخم تاراما |

 ۱ . یدا هدکلدشنا ۱

 رفت للا نالو صالخ ندنسک زسنارفرب نالوا هدزاضق هدناحاس نا هو امدقمو
 | شمالر وبلاص ردق هن اوب بولوا ربسا هدندب نابرع عات «رتازج یراحالم زسنارف

 
 و دما یعاحوا رازح هل ر وهج هسا رف یالوط 33 داوم صعا کند ند راقدل وا ۱

 ( تدور )

 | كردا دعو ت رومامو بصع+ هد رابد هعشل هب هب عم یاما هبلع نلاود هدر و ۱

 ۳۳ ی



 سگ ۱۰۳ ی

 ا
 أ

۱ 
۱ 

 أ

 عحشت ولرازج ندفرط ولهرتاکنا ةياور ىلع هدلاح ییدلیا ثدح تدورپ

 کو ندنغدلوا د ءهلماعم راهظاو در باوح هنف رط ولهسزارف هلغملوا قاوشتو

 شلر وه یدنفا بلاغ یدما ندف رط نارلاط یرظان یسهدنحا روما هسنارف راد

 قم هدنداعسرد یم هنک ودنا شمردن وک ھه یلاع باب یدفا بلاغ یری رف نالوا

 هنراقاحوا بغ هرکص ندقدنلوا هرواشم الکولانب و هرکاذم هلیسحل | هسنارف

 هلا هس وصخ تبرومام كناذر رالکا زوس ندنفرط اشاب نادوق نالوا یراظن

 هلا رل ولر ازج هد رص ی دنل وا ثیشت هنسارجا كرواب رب و رارف هد

 ! ردهنل | یربخ یا دلوا فرطر كن هاب اغ هلا هعاصم دّقع هدنس ولهسنارف

 هدهتسيا شفلوا بصن ینما هرص:یدنفا قداتص دع یتاک رارادرمس هدنآ واوت

 كمظعا ردص هنر هلا لع ندنشیدنل وب هدرادتعا تروص هم ندنکل رست ردق

 لا ا مظتنمو ندهن هاش فرط هللا بصن یدنفا هلا ةفص نالوایسادختک رایجوق

 قرهلوا هناعا رادقم رر هنسودنک ندنراف رط هباع تلود لاح ر یامظع نالوا

 رده روک رانا هترد تلخ ها

 ندنماکحاو راوطا كناشاب ورسخ ییسلاو رصم یدنفا ف رش دم یراد رتفد رصم

 لع هد هرخ الایداج لئاوا ندشدلوا شملنا افعتسا هلتیح ین دمهلوا دونشوخ

 بصن یدنا یناحر دم قیاس رادرتفد نالوا قوقو هنلاوحا كف رطلوا هنر هللا

 کسو نونع یسلاها ارم ندنارح و م فرش
 .ردراشلوا ردکم هدايز كم کوس وکوح وک یک یراقدلآربخ ینلنع هلتهج یراقدنل وب

 طور د هم غافر یهو وماو طیف یاساخ نام تا
 رصم كناذر ندتقابلو تیارد باح ا هرز وا كما تراظن یخد هفاقوا روما رب ار ها

 مرولوا ندما رد نرم هک روک نیش تاارع رهام و
 لا دبع نار نالوا یلاعردص مولعم یتبهام هدنناوا یان هنسخاق نواه یودرا
 هنفنص نواه ناوید ناکجاوخ و جارخا ند هیماع قي رط هدبحر لئاوا یدنفا

 تاملعت هنسودنکر ئاد هرانم هلوکو كر هلیدبا نعت هتیرومآموب هللا جارداو لاخدا
 رک اذمو تاقالم هلبا یلارنج رکنا هدیوقح هبهبردنکسا ادتا كر هل ریو هفخ

 بوراو هرم هرکس ندرت او ارخ رع هب داعترد لا را و
 هنافک رادقم ندیربم بناح هب ودنک هرزوا كتا ترداسم ههیلصا ٌهفظو یافا
 و طا هر
 اشابلعایسا یدهز بونالشاب کلکه عوقورلقلاق ماطر هدنجراخو لخاد ك رکب رابد
 هنککیلاوساویسیرومأم هدال والا یداجطساوا ندنغیدملوا ردتقهلالتخاو داسفعفد



 سگ ۱۵ جی

 ۰ یدا شفلوا بصن یسلاو ر ا اإ یلطصم یسلاو ساوس هلآ ليوا

 قم وا نالوا روصح هد هفاب یتلابا رکب راد هلکا تافو یخد یسکیا ًاقاعتم

 ردشلروم هجو هاشاب دمت

 افای ندقرط اشاب رازج هرزوا ینیدلوا ناس هدنس هرص ییاقو هقاس هنس هکنوج
 لباقتلایدل هل رکسع كناشاب دن هدقدراو هتسارحم افا ودرا نانلوا قوس هترژوا |

 اشادح هلکع ود هفرط اشاب رازج یرکسع یراوح نالوا یرهظلا ةوق كناشادم |

 تراما هدانا کیدلبا ضرع هتلود ردیلاح عوقو كلردا نصحت بورک هنسهعلق افا |

 هدن ونل وا هناعاو دادما هناشاب دم هک لاح .یدشفل وا هحوت هنس و دنک ید ییصنم جاح ۱

 هدقع كحاح روما هل ر وص نامز ید ا لاق ىح ندنس هڪ كرا زج

 مظع یتلاا ماش هلبا جاح تراما ناکاک ندنغیدلوا راکرد ینج هلوا راچود |

 ن دلاءالعر ر زویقباس یرصتمیلادا نامرق نالوا هدنرزواو ها شاب هلادىعرز رو هداز ۱

 یسشوا عراف ندنسه رصاح تنافا ید هاشاب رازحو ۰ ید وا هح ول ءاها هیاشاب ۱

 رصخ نافای اواز رها افصا یو رازج هدهسیا شلردنوکیلاع سما نوجما

 ا و تک هدرلوص لذا هدلاح ی دل وا ا اشاب دم هلکمما قسضتو

 کب واک قا ناهو عاتسا ینسادص پوط یغوشاب نواه یامتود نالوا

 ۱| ندخدلوا ۳9 دوانرا زو ىلا رحم ید ندندایسرد هقش |

 | شعالصاح دادعتسا هجا هبهعقادم كر هلک باق توق هباشایدم هدنلوصو كرادوات را

 هنذوفن لیوشو فرص ندنسهدهع كننصنم جاح تراما هدهسیا راکرد ینحهلوا

 نالواشک یرخیافو لوا یار ندشدلوا ظوحلمیح هروتک لسک هنتهو للخ
 هنس هدهعاشاب دم قوا ییلایا رکب راید نانلوب هدنسهدهع اشا یتطصم رک دلا فلاس

 لا جاو یطفاح طامد ییاف رصتم یعاحنس ف رش سدق نانلو هدنرزوا كناو

 ۰  كناشاب یدهز نکشفلوا هبجوت اقاملا هناشاب دحا نارمیم نالوا یفرصتم یعاحنس

۰ 

۰ 

۰ 

 

۰ 

 دسکت زا ال نام قو هاشاب ن.دلا ءالع یتلیا ساویس هلکلک یربخ ینافو یخد
 ۰ یدنلف هجو هیاشاب اط نآرعم رم رک

 هس هدهع هن رز وا یلط ودنک نکیآ لوا روخارم اا یدهر هلا راشم یاف وتم

 جارتما هلیساوم ك رکب راید قحتا بونلوا هیجوت یلایا رکب راید هما ترازو هنر

 ۶ روتام الا هحور ندنغیدم هلوا قفوم یک کرک یخد هتکلم هرادا كر هبم هدنا

 لصاو هتسودنک زونه یربخ كنكللاو ساوس نکشلروس لیوح هتتلایا ساوس

 زوس سالم هسلحم نکیا یماع ءیما ردشملبا تافو هدطساوا یلوالا یداج ندلوا
 لواروخاربم یح شعاتادرب رداق 4۰۱ زلا ییمصح هلن | قطن برضو سهام هدقل و

 ( کیا )

 ۱ ندکدتسا داشک ی فرط کد د رطوعفد نداروا یراق كرازج كحدبا عالطا
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e ۱۵ = 
 یه دل وا لوشمو لسقم هدایز تک ندلا سمش نالو یسادختک رایجوق نکا

 هدلاح د داوا کفش و نیشن ندنآ اعاد توام یک ودبا تلاط ةن و
 یسئاي هراخ بحاص بوراو هنس راطقا كنىرب ندتل ود یامظع هدق رش ناضمر رهش

 ۱ ك تان هناخ بحاص ایت هه هی اکد رک هب هط وا جد

 ردراو یسفای ناول هدزک هدنب مدنفا اار سعد راو کفن دل

 ۱ هرز وا قل وا ندنلبف جسم حیملت دید هدم هقرا كڪد 0 هس رزوا ید

 ی ءدلاح یتیدلوا غلاب هب ىلا ینس رد وص یفیدلوا دزنابز افرظلا نیب تقولوا

 . هناس نع هللا زواج

 كلردنوک هفاو 0 هلا نواه یاعود هن رزوا هلتهح ی دلوا ع ورشم

 یراماا طالتخا هلیثاط كرازح كنسلاها راوج لواو رعشم ینخدلوا هرزوا

 ..یداردنوک رلنامرف هب لاو لوا ا

 یناسکضمب هرزوا قلا هلا یرشرما هلغلاغوج ینارکفالخ كرازج هسرزوا كنوب

 اقا هد هسلا راشم ا تعجحا ص هرازح نوجحما ىلع ك رشد ربما هکب ر , ےاشم هد هرص

 دیدشن ینسهرصاح كنافای توسهدنا هدعاسم هنس رال وسم ندشدلوا لوغشم هلا

 زسهراچاشاب دم ندنراقدلوا روبح کی یتاتآ یسلاها بولاق هربخذ هدافایوشملبا

 ب بقذالهرز واكمتیکهرکب رایدنالوا یصنمهلبق رطبلحیخد ندارواو رارفهسیرق
 ربما هلا درط یریشنربمآ هرکس نک دا طضنافاپ رازج ندشدلوا شا راد
  نالوایحاصسل ان دالب تقولوا هدهسیا شما تع نع هداعقا هنتموکح لبج ۍ سابع

 فس و ه دنس هعلق روناس یرکسع كرازح ندنغ دلزوب دین ھوا

 | فلترامدآ قوح كى ندنیفررط هلبعوقورل هب راح ولتدش كب لب كردنا هرصاح یرارج

 ۰ ردشل و را رقتسا هند ضراعمالب یخ د EE هلتهح و و شوا

 ٭ قا رع عیاقو 3

 عفد یالوط ندنراقدلوا شمروا یالب رک راس اهو هدنلئاوا یسهنس ید نوا وشا

 فاطم كرابععش هدلاحیشدلوا ندهسورح كلام لح نالب روا هدر و یراترضم

 | دح نزلوا لصاو مع مایا ) ا ج دمو تعارف یوم سد

 شمردا ربات رایهطا هلا دای یس ) ندهدان و بوح یدیانش وه اح و هتساغ

 ندنکیدلب ما اود هنسه رصاح كنافا اشا رازج حو رشم هجو هحنلک هلاوحا ماشلار

 ۰ شمقیچ ندیهاشداب تعاطا كرانلوا عبا کاو هنغی دلوا یهاشداب بوضغم كنس ودنک

 یس هلاقم هلکنآ كمالسا لهاو راد هنغح هلوا رده یرلمد هلتهج یرلقح هلوا

 یدلبا ترداسم هنلاس را ها رادقمرب هدنمص الاب عفد ی دوا بودا طس وت



# 

e ۱ جی 

 | ال روح ند شارا دادعب رابنارا هلتح قلوا یک یسلاهاد یک
 | تاکسا یفرطلوا ندنیدلوا ظوحلم یرامشود هنسادوس كما رانذخا ندراساهو

 قافوكناشاب ناملس یسلاو دادغ نکیارک دن تسدرد یسفلوا رب درب كج هلسهدنا

 ۱ ۰ ردشفل | یربخ

 ۱ نالکهفرشا فح هدنسهنس ترد نوازوسکیا كس هکرد هرزوا لاونمو لاح لصف

 ا افا یاهو نالوا شلک نوجا اطعاو ذخآ هن راوز یتربصع لعارخ

 شملنا مادعاو لتق یاهو ردق زوج وا یراوز لعازخ كردا روهط هعزانم

 ۳۳۰ ۱ اعو هدندلوا لصاف داشا نایلسیسلاو داده یربخ یراقدلوا
 | ندلعازخ هکب داقیدشمامروک شوخ یعقوب سەم الم ی رلکج هدما ماق هراخنخا
 ۳۳ اما هات یاسا لا فا ا ندر نامرف قرط ییهقرف ناملسلا
 ۳ اع یادجتک اا ناماسهنرارزوا هدنلالخ یسهنس ش نوا ندراقدل وا

 | ۰ یدیشمروتک هدایقنارثادالردیامتغاب رالاملبخ بو روا یهموقیمیایقشا كر دنا
 ۳۳ یوم لر دع نالوا ناساهو سر یهو تفح روک ذم

  هنسلوا شلدا ضق كنهکاصم نانلوا دقع هللا دوعس یلغوا هدنرفس اسجل امدقم

 . زفلوا ادا هلا لاسرا هنفرط یرلهلماک تيد كرفن زوبح وا نالوا لوتقم هللا لح

  ندنشدلوا شملارب ر هدادخ بناحینغج هلواروح هدهع ضقید یسودنکهسا

 ندنف رط اشاب ناماس كم زیزعلا دنع ندرل هدازبواش نوجا د.دحت یهلاسم طنارش

 حلصو مس كبا ردقنره كب زیزملا دبع . یدیشلردنوک هاج یاهو زیزعلادبع
 هنسهعقو فح بوما تقفاوم یاهو زب زعلا دنع هدهسیا شعا یعس هنس وست هلا

 هبلاطمیتسلرب و هه ودنک كنتهج هیماش ردق ههرصبندنسهعطاقم هنع هرزواقلوا لدم
 ۱۳ ی ات وس گراساعو ندنتب هاوا ملا هنافا ینکحهدنا ذهع ضق لاو
 لع ادختک ندنیدلوا شلدبشیا یراتکر ح هرزوا كعا ضرعت هقارع بناحو

 تک رح هنیاح هیدنه هللا هلکرک اسع ًاطابتحا هدنلناوا كن رفص یسهنس یتلا نوا اشا
 هداز واش كحمداراضتسا ینغب دلوا شاک یسهقرفرب كراماهو هنف رط هتافش هدکدسا

 هدنراوح هنافش هموقسم رکاسع بودما قوس رکسع ردق كس ییا هلتسم كن دی

 | یرلهود قرهلوا زادنا كنفت بهرایباهو هدهسیاراشا فداصت هراباهو ردق كم
 هن رلوشراق یرکسع دادخ و هلب رالوا اهم ههعفادم هلبا دانا سیرتم بور دکو ج

 ی سعد دا توس هقح هادم راساهو هدهسلاراشم ر وط ردق ه رهظ تفو هلا لوزن

 SSE ناف رط هلتهج یرافدل وار وح هند وع ندقلزسوص ید

 تقدرظن ءهلاحا هنسهظفاع كناحناو فارطا هللا تماقا هدیلاوح لوا هامدنجاشاب ىلع

 )هر زدک دتسا )



 سگ ۱۷۷ =

 تدوع هدادغب .هدنس یلوالا یداج یسهنس ىلا نوا و دم ه رکصن دک دتا

 ًاقاعتم ندنراقدلوا شملا كولس هنابصع قا رط یرلتربشع هحیلج و كفه هدانناوب و

 نابابهداساو و ید ا شمشاروا هل يسه رت كرل و ردق یا یا ر بوقح نددادغ

 یوک و یردار بویمروط كت اشاپ نجرلادبع نالوا میقم هددادغب بولواندنرلاشاپ

 یضیم فالخ هدنغاحنس یوک ید تک ملس نالوا یفرصتم یراقاجنس ریرحو

 بلج و لزع كب ماس یردارو سحو ذخا اشاب نجرلا دع هلکلدشبا مت

 هداز اشاب روعت یرلقاحنس ر رحو یوک و شفلوا ین ههلح ندر یسکیا قرهنلوا

 هدن رخاواهم وفرص هنسو یا ش e هلماونع قلاشا کی دم لعوا اشاادوخ

 هج .شّلا همو هددادغ هلا روهظ نوعاط

 قرهلوا التبم هلصافم عجو اشاپ ناملس هدلاح ینیدلوا شلک قانقشاش هدایز هنیرلرومام
 یدا هدند اشاب ىلع ادختک شيایه تقولوا هچ رک او یدشلاف ندا نک لوس

 ردك كنا ۱ ندنغدلوا لاو یطاضت اتدحو تهح تا د و فیت ل

 تص هدنلا ول وا وری هزل هس هڅو کب دلاق یدرایا را اف تموم تا وا
 یودنا رضم هدرا هج رد هن هحتحاصم یلاح فعض كنلاور نالوا شما زق ناشو

 تموکح هلتهج ینیدا وا فات

 . ردنغتسم ندناس

 هقارع یبا هلا هبلک نکاسع یدومس یلغوا یاهو زیزعلادع هدانئا لوا هتشيا
 لعاادشتک فلورا راسشا نده رط الا هوج میش ین ییدلوا

 رکاسعضمب بوراو هنلزنم هرود هلرکسع رادقمر هرزوا كمتک هبهیدنه اشاب

 هدنلناوا یسهنس ید نوا ونشا ر یا هرزوا راظتنا هنعانحاو قاحتلا رتاشعو

 . ردشفل |یربخ ی رلکدابا مادعایموفن زواحتم ندکس کیا بو روا یالب رک كراساهو

 هدف یضوصخ قلا یماقتنا ینو تف ریا شرع ره

 ی راکح همم هرک ؟ هاروا هلتهح ی دلوا طاح هلا روس یارطا كن سهصق فج

 هنسهحیک , مام كرلعش كردا منع هخمروا ینسهبصق الب ET کا ناد رلکدلس

 بات ین هلا متام ءهلغشم یراقدلوا ا ام هحنک لوا هصق ءلاها بولوا دصرتم

 هننراکوا هلبالوخد هاف را اع و ا لا ع راق لوا نارکد باوخ قالات رسو ناو و
 ترضح ہرکصندک دا امغیو تراغ ییاشاو لاوما یراقدلو و اقاو مادعا یئالک

 تحت راسو یرللیدق رزو میس نالوا قلعم دده فم هنع هلآ یضر نبح
 . ردراشعا تدوع ههبعرد بناح هلبا ذخا یرراکداو

 کی دم هدازبواش یک سدا یثحوم ربخوب هدنلزنم هرود اشاب لک ادختک
 یهدنابد یسودنکیارب هاا ا هلغا نابس یو را او
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 لصاو هدهار یانا یر مح یر او دل وا ره بوش واص رکصن دقد ای ین > راقح های

 دشعا فقوت هدهاح هدنمخ طاصم صعل اشا ٤ هاغل وا

 . یدلنآ لاح ناس ید هنهاش نارا رار هللا اهناو ضرع هیلاع با یتفم

 و

 | الصفنمندنغاف رصتم هرصب یخد اغا ےس یداماد كناشاب ناملس هدانئاویو ردشملبا

 هک م دا
 م هدا

 یسودنک الاو راعشاو هصوت یتسعا زا ذخا ندراساهو تورا همانخوت نوجا

 موم هنب رزوا دادخب هرکصن دک دما لاصبتسا یرااهو بولک هللا هبلک رک اسع
 . ردشملا راخا نكح ها

 ۱۳5 هرا صحا لاح یر هوا دتنعم هوک ندنوک هسا یل هتسخ a نا

 اغا دواد یراد هنزخ نالوا یراداماد د هلا شاب ىلع اک (یداناد كوم

 یتالو روما هلا راضحا ییاغا فصن یبادختک رابج ویقو اغا یاس هبلا یوم و

 یرلعا تنوایمو هاظت ه و تعاطا کا كترلرخب ؟دو تدصو هباشاب ىلع

 كن رخ الامر ریس هنسید نوا وشا ه SESS .ا تحصن و دن هنس هل نوجا |

 ردشلوا مالسلاراد من نازک ی یکم

 كنسدقاو بولوا ندن رلهلوک كسدنفا دمت یسهدهوب و ن درام هلاراشم یافوتم

 تافو ید وا تودیا ناسنآ هنس راد اشاب ناملس هحوق یسلاو داد هدننافو |

 9 ندک دّسا یرادقوح نوردنآ ین ES اشا رع نالوایسلاو دادغب هدک ؟ دا ۱

 كرد رب دتا هر لاسرا انس هنغن دل وا د وهشم تب ورو یدادم زاب | ملا هبصان ۱

 هالو تالدس نالک هروهط هدنس هعقو اشاب رع یدنشعا صن یملستم هرص |

 ءیداب هناخ مرک دنز ترتفو لالتخا نالوا ضراع هنسهرادا ما ككدادش هاتسح
 تدمر هجر بحاصو موخ هب ه مع ۱ هلا ههاو لئاسو صضع قر هلوا تا رح

 ۱ ه رسا د یتسودنک هلا الاسسا شود را تب | راکماحا ء EEE ۰۱ هعق ادم |

 ۱ ی دل وا راتمو ماتم ندلصافم د اشا ناملسو رمنسم یتلع نوعاط دن اس

 ناهو یدل وا لا نخ و نوجد اه د هر صر قحبل | یشح وم رح ول د ات

 | دوس هنفارطا كنالب رک و تماقا هدنفرط هیدنه ردق یا قجوب کیا اشاب یلع
 ۱ نابع ر لر ا هنلاکا هل | ترشام هنلامعا یداح هنقا رطا كانسهصق هلح و تارا ۱

 تدوعهدادغب PL EF وعار رکسع رادقم رر دالاب 9 فح 5 کشت تا

  Sueردف هتفو قلشوف راساهو هدهسا شملنا راغلا یرغوط هبال رک هلرک |

 دعب
 ِ 5 2 ل ۱ ۱ ۱ 5 | ۳ ای 4 ۳ ۱ ۱ “| ۱ | بو  ۹ ر چا

 ۱ نلوم ىح و لصحاو هعمس تباهاس ف حریف لاو ناز دمخ یحهعفو الاب رث

  یشدلوا هدندف هظفاحم هر اما اب اتو شود در هسلا خام هتلود ناکرا |
 ۳۹ ۰ ی کف ۳۹ ست ۰ ۱



et 3 

 تاقا 3ر ا j ا هب رات رارشو ناهفصاو

 | دار دا هه رصت هلا هل یس هدنناف و ثلع رک دنز ام ندک دسا

 كح دیا عاما یغلدنلواجارخا نددادغب هلا لاها موخ كناشاب نسحیسلاو داده

 هلا ناس ینلشد رس هدنس هض) ع یدلبا مده هب یلاع باب هل س هطسا و رازملکتا

 ناتو هح وت هس هدهع E هر عا و دادغ و یغل دا وا تافاکم قحتسم

 بودا ن رام ردینغح هشدلاح هن ارام سلاح رمعلا م ادام هدنل ود تم دحع ا یتا دالر وس

 چ وا ناسقط ز 9 كم هلکع ا 3 قو ° یدنوا ۳ اس یسادختک وق دادغل

 یلابا دادغب هر دنح و اا یلایا هرصب ادا هنس هدهع هدنلاوش یسهنس

 EES a یدشخلوا هوالعو هجو ید

 بلاغاک | اهن دهها شمکح تجز یخ ندنو كرهشیرک هه راح هدنراف رط

 لعازخ قلارا ر هرکص ندکدتشا رارقتسا هدنکليلاو دادفن محام الب كرهلک

 هدننسکیا كردا هساع مجد ہرن | هد هلا زاشعا ناصع ی ران رشع قفتسمو

 ۰ ولشمر ف هاشا هرباد

 یر هل وا ف رصتم هن رلتلایا رور رهش و هرصل و دادغب ز واحتم ند هنس 3 وا ت 5

 ۱ هڪ هدنلځاد و راخ و اس E 5 سرادم هد دادغب سه و E مک نداسد

 ردقملا مان یاّها هنا اشناو ریمعت هبربخ رابآ

 یلغوا چ وا مان كب قداصو كب طاصو كب دیعس یدبا بی رق هناسکس ینس هدننافو
 هناشاب ىلع ات ر ندرلن و هدنناح لاح یدنشلاف یس هع ۱ رد ِ

 اغا دواد یرادهسزخ ینسکیا رکید یک ینیدلوا ش ہللا مش وزت ک کک ماس ییر دو

 ۳ e ندننافو ندن ک و دا شملا دّمع هب اغا تص هی هلا

 : ردشفل وا ارحا یرلفافز یخد

 لاصحا رک رب زور یعاس هرخانادو یدبا لاکر كلاسو قرط تنما هدننامز

 نسح كلود هلا مدت هرفاو یایاده هتلود ناکراو هن واه فرط هنس ره یدا

 هتل ود هسزخ هرزوا قلوا رادم هنفراصم یرفس رصمو یدرطا دیدح ین رظن

 ءیداب هحتل ود رک و ها عكر 8 یتافو هلتهج و یدشعا میده هک لس يا

 ۱ هر دشل وا تتساه و

 یسادختک هلا دادغ هوجو قافلا هرزوا یتصو هدننافو ح ورشم هجور و

 هنسهدهع قرهنلوا اغا هتعاماقمعاق لاو اشاب لع هلا یوم یداماد كوو

 SN ض ص هتداعس رد هدننمض اعدتسا O ترازو هست ر اب

 تاهحتوت ران آ ها دادا هوما تشک هر هک هشناقم لاو ابشاب لع روس



 تقو نداحت تقو ندنس دلا مای هر هعفادم قر هربدل | سل رىم ه دام جاقرب 5 أ

 ۱ كس هد ه را نولک ود هرافاقز احلیسم یاها نوس و شلوا بانک هام كد ه رەع ۱

 لع اهاظ اغا دجا یساغا یرحنکب هکرکم نکیا ءرزوا راظتنا هنروهظ یهاشداب |

f Ve Fe 

 تاایاو تسایر كکب میلس بولوا هقشب یلق ہدلاح یکیدایا تعباتم ضرع هاشاپ
 تس

 یدل كردا DET سره نداراماو نارق ضعم تک ینغب دل وا هدنس ورر

 هدن راس یکتا هلغل و قباطم هنضارغا ودنک یراکفاو قفاوم هننط جازمتسالا

 هرلن | هدناب 9 جد رالدفاص هڪ هل راع | ادس لا ندرلب رحیکب هل ر وص e قاها

 ۰ راشعا قاحتلا |

 لها لصا قارع لها هاش اب ىلع 2 رهلک ندقح تر وص اغا دہ ا هن رزوا كنو

 لاخدایرلهسمک مکیدتبا داتعا هبهعلق جا زک هسیا رر و تصخر زکسرولیب ردقاف
 ۱ ندشضدلوا لفاغ ندلاح تقشح ید اشاب ىلع بود لهدا طرض یک یرک هلبا

 | قوجرب ندقاط نالوا قاض رئاد لخاد هبهعلق جا اغا دحا هلکمر و تصخر ۱

 | بوقیج هنادیم هرکص ندکدشا عطق یبیر وکو دس یراونقو الما صاخشا
 | اشاب ىلع هلکعا هلاوح هنرزوا یارس ین راپ وط كن هعاقو نالعا ی رعمضلایف ام

 ۰ ردشلوعوفو ید راقلاف قوح كم یک كلدا امغب هناخو ناکد هقشب ندامد

 | مزج ینکح هلکهع وقو تاعیاضو تافل قوح ك هدنریدش یدادتما كلاحوب اشاب ىلع ۱

 می هدیا دی فک ندشیا نوسلرپو ناما اکب هسیا خاقماقلوبهدراکرس مش ضرر رک اهلی |
 | یخد ندفرطلوا بوردنوک ربخ هنساغا یرحکی وید مهد همتانوق بولکج و

 | یرحکب هیرزوا یسعا تحارتسا بوراو هنغانوق ودنک اشاب ىلع هلکنری و تنا

 | یب میلس داماد هرزوا قلوا لدب هکب دعس هداز اشاب نایاس ینارادفرط هلیسافا

 | نایب قیاس نالوا یک هد هلح و ۰ راشعا داعقا هب یماقماق رک یم لبا ناجا هتسابر |
 ۱ تو و هدادغ هلا قالطا کک ماس یردار هللا اشا نجرلا دع یرصتم ۱

 | هدنغانوق اشاب لع كردا روط لید یباغا یرحنکی یک ییرلک هدادخ راثآ

 فیص ويد نوستیک هنغانوق اشاب هللا دبع بوقبچ بویلک تبنما هقلخ هقدلوا |
 را ندماشخا ید اشا ىلع هلکم ردن وک رخ وک ها غا

 هراک دکب ميلسداماد هد صا تیاد ES نکل ردشملا روع هر هد وشراق

 ءوس ی و روط تله تعال ات نولوا هقشا یس هدهسلا شملنا میده ۱

 فون هدهش وشراق ندشدلوا شمشود ههانتشا قاخ هدنقح هلغلوا لبلد هس

 اط هلتهج ینیداوا شماسک یربوک الاب هجورب ككردبا عمجت یلاها ٹک او هیرکسع

 ناشیرپ یرایرجیکی نانلوب هدنادیم بوک هفرط ورب نیلهجیک کار ءراقناق قاط

 ( هیراع )

TEY یا POO ETI 
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 وان امءنالوا رتتسم هدنرلهناخ راشحاق هبهعلق ما رلکب ملسو اشاپ نجرلادبع هاب را

 هدن راکدتبا طبض ینارس بونالپ وط لحع لحم هجیک لوا ناه یخ دیقاط نمهلوک ین
 مياس هلا اشاب نحرلادع هلتهج یراقدجاق بولیغاط كالهباغ نالوا عمتح هدهعلق 2

 رانآ یک ینیدلوا شی وروب هبهعلق حابصلایلع ۰ راشلاق هلی رامدآ زارب هدهعلق راکب

 نجرلادعو رارف یرغوط هلصوم كب اس یردارباشاب نجرلادع بوسهانط یخد

 راتتساو افتخا هدلحمرب یساغا یرجیکی و هدهیمظعا ٌهبصق كب ماس داماد هلبا اشا

 رارقتسا هدنماقم هلا روع ههه ور ید اشاب لع هنرزوا كنون ۰ رلشعا

 بصا یساغا یرحک اغا هللادعس یشاب و شقنازرادشا هروهح روما تورو

 نجرلادبع بولت وط هدهبمظعا هبصق كب ماس داماد هلا شاپ نجرلادعو ۰ ردشلدیا

 . ردشمناق مادعا هداروا هلا ین هبهرصب كب ماس هدهسیا شنل وا وفع ةحلصل اشاب

 . ردشفلوا ا ر یرلازج كره روتک هلا رر رر یخ یرلابمه هلیساغا یرحیک

 هنساعدتسا یسلروم هيج وت هنس هدهع اشاب ىلع كنکلیلاو دادفب حورشم لاوتمرب
 ناه هدقدل وا دراو هیلاع باب رضحمو ضرع نالوا شفلوا میدقت نددادش راد

 هده راس تاص وصخ و هدنقح ینافلخح كناشاب ناماسو رابسآ و رب رحم یما قاماقمم

 . یدشلار ون راشا هبودنک یخ ز نما هبلارارا تا
 | هلبسمتسا تامشروک هلا یدقا نشر یسحلا زیلکنا هد هرخ الایداسح رخاوا

 تارب رح ند دادغب هلا رادتا همالک ابا ةاقالمایدل هدنغان وق كندا سسر

 لع ادختک نکیشلوا لعتعم هتتف را هلی روهظ هشقانمو هسفانم لاها
 لئام هنف رط رک یخدلاهاو 1 هتساقر شل انیمات کل و نکس ییهنتف اشا

 رانا را ین امال کو ین والا ندا هاا
 لج یراکح هدا روصق وزع هب هلع تلود هد هظفاح صا و یداب هنتاکش

 تفلک هتسراو هسیا یراموج هبهیاع تلود كلام رازکت ككزاساهو ۰ ردناعو

 یگامولعمو تاعومسم ندا وا دحتموآ قفتم هلبا هیلع تلودیلود هرتلکنا ردناس

 ردبوصا كلرب و هیاشاب لع هلآ ترازو بت ریاقحلمو داده مروبح همالعاو ضررع
 راسیناربا مدقا ندنوب هليا یتسانم دنه كردم مالک ف طع هرخآ ددص هرکصت دک دید

 تغر هقافنا هلبا رابناریا یخد هبلع تلود ۰ یدشٌما ررقت هدهاعم هدزمنب هلبا

 مهشالاچ هنمظنت كفافا داومو هزاي هزمس ولسن وق نالوا هدف رط لوا هسردنا

 بیدأت كرابباهو هسیا لر تکرح یافتالاب هیناربا رک ًاسع هاب رکمع هیلع تلود
 یراقدل وافرصتم كماظعیارزو یدنفا سر اباوجاکوب هدک دید ردنکمیریمدن و

 نود نادنارل هک وا هدن رالاقتنا نیح بولوا یرلدتسوداد هلا یربم هده ولا و تالاا



a ۱۷۲ Rm 

 هیلک غلاس 7 ندتل ود تادراو is تاعطا2م و فرصت لالقتسالاب هتلایا چوا

 هنانیعم راسو ٌیاوجو هنافاخوب نکیشمنا لاقتنا هتلود ینافاخم هلتهج ییدتسا کارت
 رایهطا هدو و یدش ود ه هریاخ شا ندنفندلوا شمامزای یشر اشاب ىلع راد ۱

 ییاقحامو دادغب هل رازو هنف رط ه دلاح کیدا و قف و هتل ود هداراو تفادص
 

1 

5 

 اد هک دلاق ES وک ا قاماقمعاق هاب دع و ینح هل وا هح وت

 یساشنا روس ندف رطوب هنسح ماما دهشم هدنس هلاصم ماکنه كرابنار | هلا هبلع |
 هلبعارتخا بار هدقرطهو هتتراتعونع ندنرایز ینو رابنارا هدقدنلوا نایمرد ۱

 ا ا اود یراعآ رز نوا لحهتلط ین همان ترایز ممر كردک |

 ماما دهشم بوتلوا اعدم لصف هرزوا یراب ولطم و اغلا یتسانس ورابو چر ندنغ دلوا

 ید لدا ماکحاو هطاحا هللا روس ید امهنع هلایضر ناسح دهشم یک ىلع
 یرلودنک هتراسخوب هلا بلطو توعد یناضق یدرولوا نیما ندجراوخ ترضم

a ۰۰ ع ۰ ۰ م  

 یصوصح رومامر هارا هقام عم رارد اما مول هسرلودند ونک یالوا باس

 راساهو ارز ررلکد ظوحام هدناف ندقافنا هللا ناملار| هدیابوب طقف ردممصم یلاسرا "
۱ 

 جاتحم هر و سه ندنعار وط هبلع لود لاح رم ندن دل وا یرللو هش هن رز وا

 قفاوم ههبلع تلود تحاصم هدا یرلمصا قابا هیلاوح لوا ربا رارولوا |

 همزال تاغباس و شنل وا تشل هب هم زال سد ید نوا یدات دكرلساهو رراکد

 مدا رص 2 یحلا كحسد ردشل وب و وک تكندار ردنقم نوحساشا

 دعو دادغب هباشاب لعو شملق تشت هربادنو هک مادام یدا راطخا ییرلارو ید
 دوم هلا هصوصخ تاملعتو ردشلر و ماتخ هساحم بود بولطملا لصح شفلوا

 ۱ : رولت ارا یدیفا

 هه یربم بناح قرهلوا تافل لدن هدنارب رح نالوا دراو ندنف رط اشاب ىلع هرک وب

 | هتلود لاحرو هسک كس هرزوا قلوا ترازو ضراوعو هسک زو شب كس ید

 اطعا هسک كيب زوقط اعج دناوع زاریغ هک هسک زوب شب هرزوا قفلوا میزوت
 هلا ترازو هنر ER دهع ینوک یجندرد نوا كحر هلکع | دعا ا

 . ردشملروس هجو ییاقحلمو دادغ تلایا

 قلا اهد غوترب بولوا لماح یعوت ییا هلبسح قلوا ناریم ریم شاپ یلع لصاحا

 . ردشملا دهعت ینساطعا هسک كس زوقط نوح ا

 - # هع وننم میاقو 3

 | شله عوقو راق رح تاعفدلاب هدلوبناتسا یند هنسوب یک ینیدلوا هد هراس نینس

Ca 



 هند

 ناد رفم ندنش دل وا شم رب 1 1 عیاقو یعوفو قل ر < i ا هدهسلآ

 ۰ ودنشال ژ رو هننالصه هلهح و

 نکیا هدقم ید یراهن تعاس ینوک یلاص ین زوقط یعرکی كن ہرخ الایداج
 دن راده زا وب هد وش راح قرهلوا دتعهقفد یار و عقاو ضرا کو ر

 . یدلوا راسخ راج ود ییاحا هلغل وا فرشم همادهناو طوقس یرابضع ند رلهناخ

 ناخ ےلس ناطاس ندنغیدلوا ادیب تدورب راثآ هدرلاوه كلردیا راذک فیص مسوم
 ندا ریست یاکا هنشع یحتتلا نوا كە رخ الایداح یراترضح

 ناخکب مدقا ندنوب یسلای ناغارچ یدیشمرویب لقن هننوباه یارس وق پوط
 هدفیص مایا هلففلوا كرت ههناهاش فرط هدلاقم ناعم لد ندنفرط ناطلس
 نواه نیبام طقف ۰ یدرروس تماقا هداروا هلا هرتاد رصتخحم ضم هناهاش تاذ

 یسلاپ نالو هدند فارص الالغتسا الش ودر موحم ندد و یسهرباد

 قرهنلوا ارتشا هناخرب هبهقآ هسک یعرکب یخد هسرامش و ادا ین و كف ندلالغتسا

 یمض*یونم یزمعت اددفغ كنارسلخاس وشاو شروت داشایسم زاد لو اف
 عالطالا یدل مظعا ردص هنفیدل وا شلدبا رخ ات هلیسهسالم رفس نکیا یرای رهش

 هلی رامده ندنراساساكنسلاپ یلسودر رک و كنو اغ یارسلحاس ناغارح كلرک |
 هدک دا مدقت بور دای ینمسر هرزوا قفلوا انب اتمه یب یارس لحاسرب أددحم

 هدنف رط یه كن هس و رج كلام ح ورشم هحور هدهس دل وافرط ر یرفسرصم رد یه

 انس رکبع فوض نالوا یراق ا ناسا را لوح و نده دا وا ها

 ماس ناطاس ینسهلبج ۱ یشا هشا ولتلک هل وا ندنک و دنا هدقمشلاچ هنحالصا اددحم

 ربمعت هلا تابناو وع یرالع ضعب كنيارساحاس ناغارج درج بویت زب وج
 هلکعا ما سموا انس یسهرتاد نواه نیبامر القتسم هلمده یسلاپ لسودرو

 رابتخا بوراو هیاروا اشاپ فسوب ایض مظعاردص ینوک یسترا رازاپ یجنشب كبجر
 ۰ یدلبا ساسا عضو هددعس تقو نالوا

 ارج اشاب فرش هرزوا ییدالوا ناس هدنسهرص ییاقو یسهنس شب نوا هدالاب

 هت رزوا كن | ندشیدلوا یرلهلناغ كوس اهد كتلود بودا طض اا هحسخا

 ایهخ هدنهلع هحنل .طقف یدهمانوا دعاسم نامزو لاح هسدات هلفوس رکمع

 تقایل هکنکندنقح كن | هدکب ماس هداز شمت یملستم هراحا هدقدنلوا رادتبا هنک رادت
OEEهل: رازوهتس ودنک .هدلاح یشدلوا قفوم هنلاصتسا كناشا فرش  

 اشاپ فرش كب ماس هنبرزوا كلوب یدیشهل وا دعو ینجهللوا هیجوت یتلیا رداچ
 ه راح لا یدل قرلوا ادب رارادف رط قوجرب هحنلحم هبودنک یک ییدتاماق هنهیلع



 را هجا هدق دل وا م زهنم هعف د چافرب یرکسع ثناشا فل رش

 تاع لآ باب دس یرادزید هعلقو رارف هنسهعاق ناهدرا هابرامع زاو ندهناعا

 یطفاصراق ییدلبا رارق هدلوا بوراو هلآ تک رح یخد نداروا ندنکیدلبا

 نوا یسازج یر اھت رزوا یسغلوا راعشا ندنراف رط یسلاو مورضراو

 فوخاشاب فی رش هلغملوا رادصا هباع یماوا ءرانلک مزال راسو هنسلاو مورضرا

 ینرازو هدنرفس رصم نکیا یسیلاو ساویس یتاایا رداجو شم افتخا هلبا تازاحم
 . ردشلروس هیجوت هاساقا یترازو هیاشاپ بجر هداز یلهراز نانلوا عفر

 هننرزوا یسابقشا ولغاط هامناونع كلرکسعرس هرزوا یییدنلوا لصق هدالاب هنو

 ا ل تاعا لع لنلدهب یسلاو لیا مور نالوا رومام

E ۱تلاخد هیاشاب ىلع هدلم بب رق ههفوص تک یرلکدروک انقشا یدسا  

 نامات یلود هلا نعو نهر هرزوا كعا تماقا هدنرلهناخ دمت امفو احتلاو

 قحهنلوا ناسعل دعل اف هرز وا یرلعا اعدتسا نرلوفع هاناس ۱ ۱

 یطف هرف قره وا لود یران امسا هلط رش كما تماقا هلل را داو ضرع را

 ناکسا هدنساضق هبلف نالوا یسأر طقسم ینطصم هرقو هد وکصاخ یلغوا یکنجو

 یخد یرادوانرا نالوا یرادانتسا رهظلاةوق هجولشا كناقشاو قرهللوا داعقاو

 لیا مور هرکص ندقدنلوا ىي رفت اقشا تعج قرهلا ههر اد ودنک اشاب لع

 رادقمر یرادهبزخ اغا لع هرزوا قفلوا تحلصم وست هلبادعمت هسرراتکلم
 . ردشملبا تع نع هنبناح یصنم یسودنک بوغارب هدنف رط هبلف هلرکسع

 طقف بولوا شفلوا لاصتسا هرزوا تلود هاوحلد یبایقشا ولغاط ارظن هلاحوش

 هب وسآ تروصر هتحاصم هدنروص قجهلوا رادم هن راق كایاعرو ارقف

 . یدلوا شلر و

 هعا هدنرلقح ایاعرو ارقف یرلهداعا هني رالح هاش رف ك رانا ندنرراحا هبفامعم

 یشاشواح [رخوم نوجایسلروتک هلعف كتروصو ندنفی دل واتحاصمرب ولهدناف |
 ما درک دا اا ور لا هو تیزومام ید یا

 نکنآ هدکغا تماقا لا شام یقوتسم هدنلوسکو هدنغاط روفکت ورندندمر

 ترک رس ندناح نادشسا الب هلىمات یدادما سوعر هرزوا یی دل وا راعشا هدالاب

 قرهللواوفع یخد اشاب لبلخ ناو هدکمزک هدکلر كردنا لوخد هنا ایقشاهلا

 لئاوا ندنعب دل وا شمنلق ااو ضرع ندنف رط اشاب ىلع یسلر اق هلا قاحنسر



 ون ای

 ا 8 را یسهظفاحم ی هنا هنسهدهع هلا اما ییرازو هدناعش

 . یدلدا صن یطظفاع هبناخ یخد اشاب |

 هاکرد یسهظفاح هبناخ هلکلک یربخ یتافو كناشاب ییطصم هرکص زور دنج طقف

 . یدلرویبهیجوت ترازو بتراب هکب ناهع یشاب یجهبج ندنرلیئاب یحوق یلاع
 | هنسهدهعهرکص هام دنح هلکلروک بوصایدبعمت هشناح یلوط ابا كناشاب لیاخ و

 یسهظفاح یتخم هنيا قرهلبروسب هیج وت یراقاجنس ی وا ناطاسو بحاص راصحهرق
 .ردعشوآ هلاحا هناشاب یسوم دیس ر زو

 یرادهنیزخ كناشابلع راده زخ بولوالصالای رک اشابیطصم هبلا راشم یافوتم

 هاشاب ناسح اغا رب زو هدنرفس یا زو کک هرکص ندننافو كنسیدنفا نکیآ
 هدعب و یشاب یحمغل هدنندوع رفسو للئان هنسهبتر قایشاب یوق قرلوا ادختک

 یدیشلوا ماکب هلباترازو ةر ندمک قوجو هللاغوت کیا بولوا یلصحم هروم
 یدبا لصاو هنیتس دّقع یتسو لدتعم یک رحو ریس حجار هتنارقاو لاصو نیدتم

 . ردر رحم هدنح رات یدنفا فصاو وید

 هلتهج یش دلوا شلدا هلاصم دقعهلب روهه هسنارف هرزوا ییدنلوا ناس هدالا

 كه رش ناضمر رهش ندنکب رک مزال یتمت هترافس كن ندتلافو تارد باکا

 هجو یلحلا شراب هتسمدهخ لا الا سلخ بید و
 روهعمنالّوا تبطاش راس ما عع ناب نا دوج نا

 شنفلوا لاسراو نیست ندنفرط یروهج هسنارف همدقا ردناذو یدنفا تلاح

 . یدلوا لصاو هتداعسرد هدانناو یخد یا ی <, نالوا

 یسبلاو ساویسیتایامورضرا هدنتاهبجوت هنسنالوا مقا وداتعم ر ینوک یجنشب كلاوش

 یعاحنسكينالس وهاشاب نجررلادعدبس ر زو یناسیناایا ساوس و هاشاب ن دلاءالع رب زو

 جرح ندقایشاب یحهبج یعاحنس یبا هحوقو هاشاب دمش دنس یناو هلساها ترازو

 . یدنلق هجوت هناشاب نامع رزو

 ىش یددفا دتفم لاتمسا ندالشف N نر وان هو دم ها و

 ما اشاب دواد هلکعا تابح کد لیمکت هدلاح ییدلوا نشمراو هشب ناسکس

 . یدلدا ن هد هدنسهریظح

 راطع نو بت هدنس رو و حماح ه طیس ەس یا زو وا ز 29 تم هبلایعوم یاف و

Eیعیاع تامدقم هتفرهتف رو دات دشت رب  

 لیصحت لزوک كب یتاتک تعنص هلا قشم ندرلطاطخ راو ندیلوق یرک او مت
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 یاما ردو هب یدنفا خیسار ییطصم ینما رود ى لوا هحمانزور هلکعا

 ماود هنسرد تاج دفا دم یام E یل و دخا یدح رددنفا سدق نثدحو

 ترضح راوحو تزاحا نددنفا لبعمسا یون هلا قر هحالخ هدبلاع م ولع هلا

 تسد نددتا هللادع یاد یش یدنفه نالوا داشرا ن ؟ هشوک هددلاخ

 ۱۳۳۰ یر o دن داتا یس کیا شو شا ا
 هبودنک هلغلوا نویاه عمس لصاو لضفو اعو شلوا یسضاق هردا هدرب نواو

 RT ناسا

 رشت هلتمافا هدنسهناحلحاس مفاو هدنراصح یلوطانا هدفص مایاو هدنسهناخ هداتش مایا

 هلا یوه و حالصو فورعم هلا لصفو اع یدرابا تمہ لد هک فنصت و مولع

 یدا را لا ودم تادر رداق هاشناو رعش فوصوم

 هر ول هد صفو ههدصع قالخاو هه رش لئاشو OSE یوون ماما نیع را

 هسرزوآ امن دروس هحهقش و یواضم رهو حرش رر هننرزوآ هه رش هدر و

 ۱9۱ .دار یرکتعاطو یماصع هراختساو یرانف رشد شان هننشاخ

 راصتخا ینامعلارنک و ىح رش راسنم کلم ناو شمزاب تاقبلعت هرزوا یحرش

 ردشعا ههر "هک را ناسا ینحاول كنماحو هد هلا یرودقو

 تافو یدنفا نما دم یسودرف لوا هحمانزور ید ینوک 13 یحنزوقط نوا كلاوش

 ناسح هداز اشا اص یسهساح یلوطاناو هب یدنفا نسح یسحهبساح یلوطانا

 . یدلرویب هیجوت هکب
 ۳5 تا ندنتمدح كدا مهار یرادهسک سور هبلایوم یافوتم

 هدهناوید بصانم ص ەل ه دن رآ رفسر زوکاو يا ن 9 زو كم كردا تموادم

 ىدا یر هللادع و ین ا هر دن ۵ لمس بس ترد ر تو وا مادختسا

 باتکلایسر هدزوّعط رو ياو تاماك هلا یتلاکو سر هدق دل وا رومام هب هلاکم

 تونل وا لع Eo ندنضدمهلوا ردتقم ههرادا یتسایر مسج بطح

 - ردشلردنک ت 6اا بصانم سانم ردق هتنافو هرکص ندنآ
 ید نوا كن هدع2ما اید کد ناطاس هک یه رک ییطصم ناطاسس موج ص

 یرلکدلا راضحا امدقم هددلاخ ترضح راوج هلغلوا یقع یارس همزاع ینوک

  REEیدنل وا نفد :

 بودا دلو ا نا یحشل نوا كنا صم ر یم ۹س ترد یک رو كس

 ۱ مرک ار راد رس هدع) و هب اشا ییطصم نالوا تفو ردص نیدل وا هدیسر هریک نس رونه

 ( نالوا )

۱ 



 و ۱۷۷ جی

 هلا هس رق لصاوف یخد ی ها شنل وا حاکن دقع هاشا نما دم نالوا

 هباشاب ینطصم ریزو هدنتنطاس لئاوا كناخ دادع ناطاس ندنراقدلوا توف

 یدشفل وا را

 راوح یدنآ ناغلاهلع ناطاسر زافعض رکو ارقف نیم هدهازو هداع اهلاراک

 ردشمطا مان یاسا یخذ هاساس بتکمو لیسو هر هددلاخ ترضح

 یبدمهلوا قفوم هدنشنرومامو اشا رمع یلەلف نانلوا صز لاو ىلا مور امدقم

 نایمرک ندننادناخ ها وک, ید داود لوا فک یسلاو لوطاا | تم یک

 ندنکیدلبا ماسق ههرداصم یلاوما كنو كنوش هلا هناهب رر و مادعا یهداژ

 هربمزا . یدیغشفلوا لنزع هرزوا كمما تماقا سرا هراز ولا عوف رم هداننا وب

 هدرمزا اضم رکص ندقدنارانءرداصم لاوماو نقر نداوزو رفت سا
 . ردشفلوا صا یتماقا

 هیحوت ینلاا یکیراید هتسهدهع نکیا یسلاو ساو ءرزوا یشدللوا ناب هدالاب

 یودخع هرازولاعم یعاحنسو غوت كناشاب ییطصم ندآ تافو هدانا یتیدنلوا

 هراس دناوعو ترازو راحو تافل لدب هدلاح ینیدلروس ناسحا هکب ندلایل و

 یسلاو نو رط ینکجهدا تەدخ هبیریم بناح ردق هست دوا ش قرەلوا

 ههنا رض كناشاب ینطصم هدهسدا شملا اا اشا رابط نالوا یلص كرناحو

 كمظعاردص یراسبو تور هحرد هدلاح ییدلوا ینود لبخ هیربم تناحو

 هف رطلوا هرزوا قمراقح ههاط یرادقم كنتافاع قشحتلاب ندنخب دل وا یعولعم

 ند هدنسهحش كنه راح E هاڪ تاقشح یدنشمزدنول صوت نام

 ش قرق زونرد كم یا اهم راس ترازو ءَراحو تافلخم لدو یریم

 ماست ههبلایعوم رشابم هدندورو ترازو ةدزم یسهسک زویتلا قرهلوا عطقههسلک

 فیس قابو ادا نرک یر یا تل رحم سس رسالت نیت یا
 نا اطعا هک نو رش یونس ارا ا ندسهنب رس نزآ زونکا سس

 كيیلو هبلایموم هدهج ایذ طساوا بونلوايظنت یطورش قفلوا مت هدهنس چوا

 كنآو ینایا نامرق هباشاب نجرلادع یاس 3 وا هجنوت یاب هم دهع
 هبناخو ومسر هاشاب هللادبع شب ورد یاس كناو یلایا هبدنق هباشاب نامع ییلس

 . ردشمنلق هجون یرافاحنس

 هغمردبای هسلا ولتفلک سکیه هللا دیلقت هیالعا یندا هدست و یز ورندتقور
 ندنرلکدسا زواح ینورعم دح كردا سوه هفعاللوف تاعصمو تارهوحو

 هشرالو هسسدو هعدخ نوجا قلو هراب قلوشراف هفراصم یرافدلوا جاتحم

 ا

 (تدوج خرا ) < ۱۲ و ( عباس دلج )



 هقشل کا یی ۳ تام قالخا كنقلخ لوماتسا هسلاوت نواص ۱

a ۱۷۸ ی 

 هداشئاو ءان هنغیدلوا بس هنسمتک بوقج كدوقن ولتیلک ه هجا راد ندلخاد

 راتعد نالوا راد هتهافسو فارسا هلا ناعل روک هیس هح رد یسهوسک كق

 ۰ ردشلدا عاسیو

 *% هدب رانی هلا ول هسلارفو یرلقدعج نده ردنکسا كرازىلكنا *

 ٭ یکیدتبا روهظ تدورب *
 هتل ود و یرلکدتک هنناح هطلام هلا هل یه ردنکسا را زیلکنا هدهدعقلا ید لالخ

 تع نع هدکلرب كرانمهلوک ردق شب نوا هللا كب دم ینلا ندهورک نالوا فلاخم

 ءیداب ههبلع تلود یراففوت و اهم هد هب ردنکسا ثبت رفیع زیلکنا

 طقف یدیشلوا حارشنا بجوم یرامتک بوشیواص هاهجولوا ندنک ودا هشیدنا |

 هسو ادم تدور هدنرلهنامم هلا رلزسنارف هلتهح یرلکدعا هیلخت ینهطلام هرلزیلکنا

 قفاو ینکجهر و هحبت هن كنامدقم و سکه ندنعیدلوا ادب وه یرلهراما هب راح |

 ۰ یدا هدکعوشود یتنجءردغابالب ناراب ولرد هن كرلتولوب نالوا اعور هدهقیتلو |
 ۳۶| هلاصم دقع دن یراتلود هرتلکناو هسنارف مدل مان ناسا هکنوج |
 ۳۳ ادا نسخ کادو لاو ا ماظتلاو رادقا قر كنار |
 هنمکح یغاحنس هسنارفرب كناملاتا قر هنلوا هلاحا ههنرابانوت یتسایر یر وهم ابلاتنا |

 مض ههسنارف كنس هعطق همرابو كنکلام ایندراس ( نوم هم ) و یبلوا شمرک |

 ماظن هلیذوفت هسنارف هننراشیا ابنالا هلهج و ینجهللوا ناس هدریزو یسلدنا قالاو |

 رابتعا دیازت كنهترابانوب هدهلاصم مایا هدانز ند هب راح ماکنه هابرلتهج یسلرب و

 تسرس هر تراجت هلاصلا دمو یدیشعا رثات هنهاکرکج كرازیلکنا یلاقاو |
 هراس للم هتراجم عفانم نالوا , سو تا تلعبا هدف هی با

 یسالکو هرتلکنا رایدلوا رد اتیاکش یراجت زیلکنا ندنغی دالشاب هغل وا راد هصح ید ۱

 | بوشود هنکوا ككراکزور نسا هدمسوم لوا هدرلهسیا رکشهاوخ هنماود كنهطاصم |
 . رایدبا هدکمتبا عامنا هتسوزرآ كنسیلاها هرتلکنا ینعب هدکمتک |

  ةدهاعم رب یمالکو هرتلکنا هدلاح یتیدلوا لعفنم ندنروطوب كرلزیلکنا هتراباتو |

 ۱ «هناصلاخ تالواقم وللتمود دوا هدنرلکدنا فلکت هیودنک یتمیظنت تراجت
 هران دنا دصق ءوس هنتموکح هسنارف كتتلود زیلکنا هد مما لوا نوجما قفلوا ثدشت
 نانلوب هد هرتلکنا بولوا ندننادناخ یتیلارق هسنارفو عطق یرلشاعم یدر و

 ( یرلسن رب

۱ 



 ۱ منم یناهرت نالک هب زاب هنهیاع هسنارف هدنرلهلښغ هرتلکناو عفدو درط یراسنرب

 هرتلکنا هنسا رجا كفيلاکت وب یسالکو هرتلکناو شمر و باوج ود رولک مزال یا

 هسنارف یخد هترابانوب هدن راکدتا رادتعا هلسناس ینیدلوا دعاسم كنناماظن و نناوق

 ۰ یدیا شماشپ رک هیهلداحمو هب راح املقهلیا قی وشت هنهیاع رازیلکنا یبرهترغ
 ه رګ وسا نالک هروهظ هدانا لوا تدور نالونعوقو هد تلود کیا هلهحوو

 . ردشملوا تموصخ جتنم كردا دیازت ینالوط ندنس هعف و

 هد هر وسا یک یراقدای هد هراس كلام یرلکدتسا البتسا رازسنارف : هک هیوش

 ۰ یٍدما راقم وق هروصر قفاوم هناوسا هبنارف الا رشت یکم امد
 یهدیدج تامظنت و بونالقاا ینارادف رط هقبتع لوصا هدکر لکح یرکسع هسنارف

 رانو ید هراس تیر بودا فرغ ییلاعا برش وسا هر
 هنفلاخم هورک هت رایانوب هسرزوا یسعا هناعتسا ندهسنارف هلغمالکا ینکج هم هديا شا

 ودنک كنفرط نوجا یهوست هناحلصم كنهعزانمود بودنا مشت همانناسو اباطخ
 ماود هنایصع هلعوقو تفلاخم هک داشو ناس ینموزل یسمردنوک راصخیم هسدزن
 ماق هشیاسا ءداعا هلبتوق حالس بودیک هبه رج وسا كنس رکسع هسنارف هسروللوا

 تعجاص ههراس لود یخد یقاط نیفلاخم وشراق اکو ۰ ردشما نالعا ینکح هدا

 بوزاپ هدر ولتدشر هدنقح یسهلخادم هتسهباخاد عاصم هرم وسا كنهسنارف و

 کما قلزاردنایز هدنقح رازسنارف رازیلکنا هننرزوا كنون ۰ راشمنا تام بلط
 هنسهبلعف ءهاخادم كنهن ا رف هان ندنلالقتسا كنه رګ وسا یتلود هرتلکناو رای دالشا

 هرزوا كما تبسانم سک هلا نفلاخم یاسور هقش ندکدتا وتستور وشراق

 هبلخت ییهطلام رلزیلکنا هحتمکح یسهدهاعم نیماو یدردنوک طیاضر هد ا

 ماست و هیلخت وب یالوط ندباسا ضعب نکیآ راشفلوب هرزوا كنا ملست هراریلاوقو
 هدنسهنایم تلم کیا ۰ یدیشفلوا رخات كد هنجر یسهنس ید نوا وشا یشا

 E هدناهقا تكساطو هوا تنام ر هحښشلا لوهحم نالوااعور هلهح ولوا

 . یدبا شاردنوک سما یخد هننادناموق زیلکنا نانلو هداروا نوجیسماغلوا

 هسورو ای رتسوا هلا رادعو قاط رب یسالکو هرتاکنا هننرزوا یسهائسم هر وساو
 لود هدناوآ لوا هد هيا رایدتبا كيرحت هنهياع هسنارف یرلتلود ایسور و
 دیفم یبشرب هلیسلوا ندنساضتقا یرلهقىتلو قلوا تسود هلا هسنارف كمهيلاراشم

 ندنراتک رحو روط نالوا هدنقح هرج وسا كرازلکنا ها هنراپانوب ۰ یدلوا

 باوجرب رغآ تیاغ وسشراق هنسوتستور كنسالکو هرتلکنا بونلدح هلیس هدایز
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 تروص ىنسەلنوق هارجا عفوم هلماع كس هدهاعم ناسما ندنتل ود و 0 یدر و

 هحان ور وا ه ردص ها ناسما ید یلود ا یدلدا بلط هدهعطق

 والثمو و EEE IE تروص كردا هنام یکیدتسا لدم كالاوحا قوح رب

 ۱۳۱ هلاعا هرج ةوقو بورک تروا یرکسع شارف هدنسهرآ تارا
 . یدارب و ماظن هتکلم هرزوا یهاوخد كن هترابان وب بوریدصاب

 . یدسشلوا ثداح اهد تفکرب ثروم یدور هدنراهنایم نینلود هداشنا و

 هنسهقشلوب هبلعتلود نالوا كلام هنیدیلاقمكنلوب دنهو كزکد قا هتراپانوب : هکهلبوش

 دمتعم لا ارا هدکمرب و تسها هدایز هنسقرت كمذوفن هسنارف هدهقرش كلاع و
 ۲۱ ۰ روهتم نالوا یسحلسا تدامسرد ا رخ وم هک یاتساس یالآیم ندنرارومام
 لغ كنه ردنکسا ندرازلکناو كمما شتف یهقرش لاوحا ردینابتماس
 ۱۱ رد هر ا قالا هصوص تیرومام هرزوا كمتم
 قمافلوا ضرعت هنس راجت نئافس الاتناو هسنارف ندنسکب راکب بودیک هسلبارط ادا

 هدنتدوع ههسنارف بوراو هاکعو رصمو هب ردنکسا هرکص ندقدلآ زوس نوجا

 قرهلوا هدنسوزرآ كمشلرب هدرصم رازیلکنا هدنربرقت ییدلبا میدقو ریرح
 یراقدلوا هدکا وزرا یرازسنارف یلاهاو هدقمریدشارغ وا هلرانمهلوک یرل ولن مع
 ترابع ندرفن زوتوا زو ترد كس ترد یرکسعزیلکنا نانلوب هدبرصم لحاوسو
 یراوسو هداس ردقو كس ىلا نوا ناشو هدنتمدخ كنسلاو رصمو هشدلوا

 قالوو رصمو فونمو هبناجرو دشرو روخوناو هی ردنکسا رب ا یجوطو

 هنطبض ندنکی كرصم هذه ةلاا ًارظن هنفیدنلوب قرفتم هدنراهقوم شیوسو هزبجو

 ۱ ۱ ها هدف رط دصسو ینتجلوا فاك كس نکتسع رسنارف كس ىلا نامه
 هل را رارف زسنارف رفن ناکس یراکدتا مادختسا هدنتهدخ قلم وط یرکسع

 تلود هسیا شلوب عوقو هلباقم هدفرط هنره بولوا غلاب هرن كب نوا رار
 قحن بولوا یرکسع ردق كيبترد نوا كناشاپ رازج و ی راکدتبا هبلغ هنیرکسع
 هدهبماش تالاا یکینیدلوا هدرصمو ییراقدنلوب رومأم هنسهرصاح هفای کسب زوقط
 مطقنم یتالماعم هدلاوحوب كانبلع تلود بولوا رفنتم ندولنائع یلاها یخد
 راوتسا ینادناموق زلکنا یهدهردنکساو مالعاو اهنا یفیدلوا هدنکح

 هلکمنا ماهناو حدق هدنروص اف كب یهیلا یعوم هلتحم ندنناکرحو لاوحا ءوسس
 كس نالوا فداصم هللاوش یسهتس ید نوا وشا یرب ره و هترابانوب نویلات

 یمسر كنهسنارف هدنزوت وا كتنسکن رف «یناث نوناک یسهب وسع هنس جو زکس

 . یدشم ردسا عبط هنس هن نع ۱

 ( انار



 س
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 كنير رش هلهح ولوا لندابتساس هد هسلآ را دتا كر 0 ردنکتسا زازا اقاعتم

 هنس هبعاد 0 ماقتنا ندرلزنسنار و یتسهلح كردا ا هدابز كب هرازیلکنا یالعا

 ۰ یدروشود

 هجر هلاح لوکشم و قرهلوا لعفنم هتراپ نون ید ندنراوطا وب كرازيلکنا

 هرتلکنا لاّوسلایدل ندنتلود هرتلکنا هاکا صا هنسحلبا یهدهردنول یتسلریو

 ندنکیدلیا طبض رارب عطر هسنارف وربندنسهلاصم نیبمآ ) یرظان هیجراخ

 لامعتسا یتحالصو نکشعآ تخالص سک هنلط قآوشراق هرانوب كوو کا

 سد اب 1 كەت راد ان وب هداتح رصم ابو هم ز زال هضرت نالوط ندن راقح 0

 هسنارفو لاح ناس ود ( قحهسهلوا نکم کر كنهطلام هکدلرب و هففاک تاننم

 هدهسیا شقفلوا رادتا هتحلصم هب وت هناحلصم ندنفرط نارلاط یرظان

 هحریدقت شدوا لوق یرافیاکت كردا رارصا هدنرامام یسالکو هرتلکنا

 راهطا الناس یەک مرال یر هود هرطبا تالاف هرزوآ یلدا نو
 . نایدسا لاملا قام

 تاقالمرب كنارفس بویمهدیا طضیتسودنک كرهناتدح ید هرابانوب هسرزوا كنو

 هلکعا هلماعم غارب هدنج راخ كنداع و لوصا هنسحل ازیلکنا هدنسههجاوم هله ینوک

 .یدلیا ترشام هه رح تاکرادت ناف رطیرغوط هنیرخاوا یسهنس ید نوا وشا
 ینسودنک هدهبموع راظنلو قعازق قح هدنرظن هراس لود هتراباوب ربارب هلکنوب

 هدا و هلا طنسوت یراتلود اسور و هسور هرزوا قمراتروف ندتیلوئسم

 یمالکو هرتلکنا هسلوا لباق یدشما دعو ینکحهدا لوق یرارق یراکحهر و

 ا کی كنهطلام هرکص ندا ود کل یدرارتسا یتسام كنهلاصم یخد
 : یدرونوقوط هنس ومان كاا

 كنهترابانو ) هدریرقت نالی زای ندقرط ولهرتلکنا هدهحا یذ لالخ هسیلع هانب

 رادم هلغلوا بحوم یارطضا مظع كنتلود هرتلکنا یتاروصت نالوا هدنقح یصب

 كنهطلام هرزوا قلاق هدند یتلود با دوم یرهعلق هطلام ءززوا قلوا نما

 یسهر زج هطلام هلتدم هنس نوا دوخای و هنسهلاحا هراربلاوق كنسهملخاد ٌةرادا زکلاپ

 كر هنسلاها بولر و هرارلاوق هدنرو هموقم تدمو قلاق هدند ولهرتاکنا

 هسیا كنهترابانوب بولوا حرصم وید ( ردبللوا یضار ولهسنارف هنتروص قفلوا

 یمالکو هرتلکناو ندنفیدلوا یلاتحا كعا تقفاوم هنسلاق هدندب ولهرتلکنا كانهطلام

 یرش تیر AC یا ام کیا هد كما هبلخت ینسهطا هطلام بوما
 هدف ا 0 ت الوا یدسا لس یتنما تورا



 سگ ۱۸۲ قیح

 . ربدا هدکعا ماود هه رح تاکرادت نفرط هلتهح شدلوا هرزوا

 هلع تلود ندنعب دلوا شعا هل موس ردا یتلود هرتلکنا هدانا لوا هتشا |

 هج ور هدنن جود هسنا رفو هرتلکنا هدهسلا شمل روق ند هلئاغ ر هلتهجوب |

 یماروت ندنیدلوا ثحم عوضوم یسهعطق رصم هدالداحم ندا ناب رج حورشم |

 نا تن یا جو ههلع تلود |

 یه قجهللوا هماسمو ضاما ینازواح و تاطخح كراس اهو هدانناو هدرو ۱

 ید هلئاغ یی رب ه هلع تلود ندف رط لوا بوک

 | مایق هبالیتسا هلهجو هن ینرعلا ةر زج هیروهظ ءیدابم كرایباهو هدماقموب هباعءانب

 . رووا تردایم هتناس كن رلکدتا |

 ۱ O کب اه وا دبع نیم نی ید خيش نالوا يهتم رس ۱

۱ 

 | تدوع هدح رايد 13 ندک دا مولع لسصحم ٠ ماش ردذشجا ثادحا

 هناسع ندنسحاوت هماع نالوا یدال كياذكلاةملسسم هدنسهب رخ هل ) ۱۱۳) و

 . ردشملبا ترشابم هتوعد هننهذم ودنک یقلخ هدندالب |
 زکلای كمالسا هدنرلودنک ق رهلاق هدنحا یناداو لهح تامل ینابرع دحن تقولوا |

 قجوهلوا كح هلوفو در یرازوس كموفرص بولاق یمسا رب ناه كناعاو یمسر |

 یشدلوا تاذر نداملع شا مولع لبصح هد رش ماش یمک ندنشلدلوا تامولعم |
 e بهدم یراقدلوا عا و رّذنا لونف یزوس هلتهج

 ۰ شعا راق هل رظن باذکلا ةملسم اک | هاتسح

 نالتد مالسا لها یدمش یدلاق هدتلالض سا ورلد هنس زوسلآ یدح خمشو

 ا ودبک یی ) هندحوم یرالمو رده یرامد ردکر شم به فاوط

 یلاوما كسان هدنلوب كلرك امغ بودا ماسق هلالضا تلخ وند ( ردلالح هرانلوا

 كنهذم ودنک هبعاد وب ندشیدلوا قفاوم هنیراوشمو جانم كنابرع یخد قلآ

 كنهدم هثدلوا دنتسم هه وق هصعر هدهسلا ىدا هضقرب قحهلوا بس هنجاور |

 هبعرد نالوا یناکس هفنح «یداو هللا كرد یننحهنمهلوا رهتشمو رشتنم هلقللالوق

 لهسیا ردیک هلوب مکیدیدو ردنا عابتا همیهذم من كرد هناي كدوعس ندمت یخیش
 ودنک هلبا لالضا ینآ وید نکس رولوا كلام هتوطسو توق لوس هدنفرظ تقو زآ
 ابحا ید هدزوسو راشع |عابنا اکا یدیسلاها هیعرد یتیم هنکیدسا لاخدا هنهذم
 ۰ راشمتک ه هتف ران هرو نوجما اسد ماطح هدنفشح و

 ( دراباحز )

 قعوق ناه هلاصم هتسشر ندنکیدما لوق یتطسوت كن راتلود اسور و هسور
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 تداع خاعدو ررکد زاح كملنا ذاحا هابسو یبشو هداو ندشدلوا ضرف

 هحنساد وم (ه كل رش نا شب ال هللانا) هناغتسا واعد هب یربع ندقح بانج ندنغ دلوا

 حوت ندیا توعد هدبحوت ینیکرشم ادتباو ردیعون رب كکرش نایلوا ترفغم لباق
 كتاوذ مان رسنو قوعیو ثوغيو عاوسو دو نداحلص امدقم هکر دمالسلا هيلع |

 ندنراقدلوا ردباتداعع هرلنا كردك بواب ی رامز كرانآ قلخ ًامارتحا هدنراتافو |
 رانآ نکل یدلوا ثوعم نوجما توعد هدیحوت یرلنآ مالسلا هیلع حون ترضح

 كمانصاوب زب بويا لوبق هن یدلیا توعد هدیحوت یرانآ یراترضح مالسلاو
 زرتسیا برق هالاعت یراب بانج نالوا ههل آلا هلا هلا تداع هرانآو زراموا ینتعافش
 | ةالصلا هلع بومهلوا لوق نرق یراراذتعاو لیوات وردو ككرلن | تحت رایدید

 . م یدایاریزو ریز هلبا تسکش یعانصا لواورفس هنیرزوا كران یراترضح مالسلاو

 ۱ ناتو هللا قدصت و ردنو ران دنا دادمتسا هللا داب ین رب ندابلواو بنا هیلع ءان

 | كجا تداع4 یرفوط ندیرغوط هقح ننانج کردو یا ناسا 2 تا

 | ةالصلالع اينالا ماخ تره رایداوا رصمهدنداعهمنصاوب بوی لوبق یتح مالک

 ۱ یرلنآو زراموا ینتعافش كران رو ردک شم به رانالیا تمرح هراه رب هلهوحو

 رصعو زملبا صیلخت ندکر ش ییراودنک یراعد زرلبا برقت ءهلیسو هقح بانج
 هحق وطنم (ن دلاهل نیصاخهللا اوعد للظلاک جوم مهیشغ اداو) رک رس قد

 هدمالس یراشاب طقف بودا زاب واعد ا صالخا هقح بانج هدالتاو تدش تقو |
 هدتبصم تق و هسیا ناکر شم ک هد نم رصع یدراردیااعد همانصاو الواو کالم نکا
 ینکر شم كنم رصع هبلع ءانب رلردیا دادمتسا هللا دای یځش نالف یرب نالف ید |
 هل وش رلن ديا دادمتسا هللا هجوت هنر ندخځاشمو رارید ردعنشا اهدندنیلوا| نک رشم |
 . راردبا ریفکت هلیب یراناید هلبا دادمااب تبا تعافش اکب هللا لوسرای نوسروط "

 ینفیدلوا لرشم په كقلخ هجنمعز ودنک هلبا ریسفت هروک هنبهذم ودنک یدیحوت
 نيد یهلج هللاسرا رابوتکم هرالح ضعلو هلراهلاسر والثموب كردبا رک ڏن
 . یدیشع | ماق هتوعد همالسا

 نب ناملس هلجزا یدیشم زای ریدر یخ یخد ندقرط تنس لها ءاملع لباقم کا
 در كنیاهو بهذم هرزوا ا هادع ی ربع, تلناف مان تاج

 بابرالابر باتک نم باطلا لصف ةح ) هکردراو یسهلاسررپ لصفم هدنقح حرجو
 (باهولادبع ن دم بهذم لاطبایف بابل الایلوا مالکو باهولا كالا لوسر ثیدحو
 هلکعد یناق ندنس املع هرصب ید یر ندرلهدر روهشمو ۰ رداسمو نونعم ود

 هک ودبا نیودن رلهلاسر نوجا نیقلتو میلعت ییهلطاب دناقعوب باهولا دبع نب دم
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 در یف باطا لصف ) كندنفا دا هداز یداع الم نا یلعالم نالوا ربهش

 یسهلاسر رب كياهولا دبع نب دم هکردیحرش مان ( باهولا دبع نا تالالض
 | دیا شملبا حرش ینآ یدنفا دحا هلا یوم قرهلوا هدر هدقدلوا دراو هبهرصت
 | كياهولا دع نب دم هقشب ندقدلوا ربقف راذک هعلاطم حرشو نتم' كنو

 هداج هللا مالسا لها راس کیدلبا دافتعاو معز كرشم اباطخ هتعابنا ودنک
 تاهشلا فشک ) یواح یراهطلافمو هطسقس قاط رب قجهلوا رادم هنیراهتحامو

 ۰ ردشلوا رقف روظنمیخد یسهرصتخ «هلاسرر مان(تاومسلاو ضرالا قلاخ نع
 | هباهولادبع خيش نالوا قم هدهمرکم کم تقولوا بولوا ندنساماع رصم لصالایفو

 | هرزوا قلوا هدر یخدوا ندنکو دا ,رثفلوا داربا هلئسا ضع هدنقح یاهو بهذم |
 . مان باطا لصف روک ذم یدنقا دجا یناق هیلا یعوم هکردشم زای هلصفم «هلاسر رب

 كم و هلکعا دنسپ هعلاطلاب قرهلوا سرتسد ه هلاسروب هرکص ندک دنا فلات یحرش |
 ندنعالت هللا ند كاهولادع نا ندنف رط دج ءاماع ضع هدنسهنس ید یا زوب

 هدنار رګ نالوا دراو ه هرص یواح یتاکش یشان ندنسملبا لالضا یبملسم هو

 یدتا دا هرزوا قلوا باوح کوب هال وا حاضیساو ماللعتسا تاصوصخ ضعب

 كنکم باهولادع هلا یموم اکو و راصتخا ىح رش مان باطلا لصق رک ذلا فلاس

 ادم كياهولا دع نا كردا ه والاع داوم صع حد ندس هاش روک ذم

 نبا تالالض هجو نع باحا فثک ) یدوب بودبا حرش رارکت یتسهلاسر
 . ردشفلوا هبمست ود ( باهولادع |

 ۳ ۶ هللع اعا لکا زونه یک ینکیآوب یدقا دحا قم
 حرش وشا یخد ینسهمزال ٌبوجا كرانوب هلکعا بقاعت و دراوت هلئسا ضعب رارکت
 ۰ ردشعتا لسدو رب رحت هرز وا قلوا ها هب یاب

 نانلوا رشت اباطخ همالسا ءاملع هلطاب ندنف رط مبحس نب دمت نب ناملس : هک هلیوش

 یدتسا روهظ مدا ر لضمو لاضو لهاحو عدتبم هد نم راد مزب ) ه د هلاسر
EEEیدل وط راقال وق هایش هعیاش لا وحا كنا بولک هروهظ رلاشبا اف كب  

 نالوا نیلسرلادیس هرو ینوب یتجنا یدمنا تیارس هنصهداب مزب زونه هچرکاو
 حرجو در یبراتلالضو تعد كنآ هک لدتسا كما نالعاو رشت هنماسم ءاملع

 عدتبم موقم ) كرهشب رک هثح هلیس همدقم ( راهلبا ترصن هیهیمالاسا تم رش هلی
 نال وانوفدم هدهاسح ندهللالوسر باح ا هکردو یر ندنراتلالضو تعدب كاضمو

 كنتارضح نیعجا مهبلع هللا ناوضر نی رک باح ا ءادهش راسو باطلا نب دیز
 راش نفد مارک ب احا رتاس هلبا دلو نب دلاخ هسیا یرلنآ بور دتا مده ی راربق

 یراق ردق نوشرآرب ندننیدلوا لباق یرفح هایسح قلوا قاشاط یساروا طقف و

 ( عفر زن
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 هدنود شمردتبا مده ید ینیرش عماح نالو هداروا هنو ىدا راشملا عفرت

 ه دن را هحیک هعجو ردوو یعرش ءیعادو بس ر هقش ندعانا هنساوه هسا

 هدناربفغا لئالدو شجا نا یک روند ردتعدب مالسو تالصنال وا داتعم هدن ران وک و

 ناحایرلاضور یک يیدلباقارحاینیرش باتک و ندنشیدلوا یرازعت انالومو اندبس

 مسلوا بایرفظ هبهیوبن رو شملبا قارحاوید ردنیطابشلا ضور یخد یاتک مان
 ندباشخا هنر بولا ینغولوا نوتلآ مسلوا بایرفظ هفرش تب و مدردبا مده هدینآ

 ایناف هللا رباعش مظعب نمو) نوسر و یتسالب هللا شعا رد مدنا روق قولوا

 به سان ورئدهنس زوشلا هدر و یعیدمتشیا ینسهبرک تا ( نولقلا یوق نم
 دحوم ید هسل وا قساف هراندا قردصت یک ددهو ردققم کید د ردهدتلالض

 ناو شمردا مکح هب هرفک : الف كراناعا قیدصت هدصوصخ ر ىس ودنا توت

 هتس را ودنک یرادس نالواندلوسر دالواهدر و شمرابا ریفکت یی رعنا هلا ضراف

 ریفکت یرلنآ هقشب ندکدتیا ربفکت نوجا یرلکدتبا لوبق یرارذن نالیردنوک
 كرلنآ هدک دلسد ردتحر هما فالتخا هتسودنک و روهدا یفکت ید یرانابما
 یند یرب ندشتالالضو عدب عاونا ردققحم یخد ینیدلوا شعد ردتمقن یفالتخا

 نیزکباحتا ها لسو هيلع هلا یلص مرک ا لوسر كردبا مکح هنیداسف ًاعطق كرافقو
 بذکت یراساور نالوا راد هنس راکدتنا فقو كنارضح نيعمحا مهیلع هللا ناوضر

 ضّومو مدقمو ردشملا كر ید یار د كنهاشداپ مان هدرهطخ و ر
 لئاق هنغی دلوا توشر په مسر یراقدل | یخد هدن راکدتبا مکح هلیا قح كرایضاق
 عفد یب رش ینج قجنا بوسک نابرق نوجا هللا كريد هللا مس هسکر و رو هلوا

 مکحوبد ردمارح یخد یتا كنابرق لواو رولوارفاک هسردشراق ید ینضرغ كما

 ءاملعیا) هرکصن دک دید (ردرصحنمهنسلوا یهنم كلوب هسیا یناس كناملع روه دا

 كباهولادعنارک ازکیریو باوج هل هلدا هرن و نوحماترصت همالساند ناملسم

 رکاو هديا عوجر هنلوق كن آ هدزب زکیروسب نایب زکهسرروک باوص ینکیدید
 كن | هک کیدا ناس هقلخ یه دلوا اطخو زکیدا رحزو در یا رک شر رول

 . ناهذا زونه لطاب بهذم وب یدتوط یلوی تلالخ هلیبس كن قاخ هم هدنتکلم
 هددا وموب مک یه ندراتالاس یک كل وسراو كهللاردیلقاب هنسهراح ندمشل رب هدسان

 | اون واعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو) ردلجرو کمر و باوج هسرولوا فقاو

 ۰ ردشملا مالک مخ ود € ناودعلاو مالا ىلع

 | ناو طتس زار لسد وجا درب ر و لاو ی فاد ا نام هلا یوم هتشا
 ۰ ردشملش ه۶اخ هنح رش مان ناجا ا كلا كردا
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 كهذمو هحنلک هنماکحا هصالخ كلاما نالب زای هدنقح یلاطباودر كنءاهو بهذم

 هدهبعرشلئاسم ضعل كمف نا نالوا عا کا هلا همت نا ندهیاشح ءاملع ا

 ایوک یدجن خیش هکر د راباهذ شاکای هدطارفا ءیداو هلبا فارحا ندلادتعا قی رط

 هودنک بواص هب هتف ران هرر هدطارفاو ولع ءیداو كردا فتا هنس را هلرلت |

 ۰ ردشملا ثادحا بهذمر صوصخحم

 ك رکو نوسلوا هج رانقو رهن كرک هکردوب یتادافا ٌهصالخ نالوا هدنابو كنهعت نا
 كعادصق هلارخ دما هل یش دماق بحتسم كعرش نوسلوا هراغمو لجو رحش

 كعا رذن هروق لهاو هروق ردکعا رذن هربلحم هلوقمو یساق كاو ردندنارکم
۶ 

 ندارقف یش نالوا ردن هدلو وو ردلکد زن اح اف و اکا بولوا تاصعم رذن ید

 هسنلوا رذن لیدتق ههرهطم هضورو ردولربخ اهد هللادنع قفل وا قدصت هنیقحتسه

 هکردراوراربق قوج ك هدهمالسا كلام ردیلفلوا فرص همالسلاهیاع ینناربج یلدب

 ۳۱۱۰ ما كنهسو رازرک ههانک نودا رزان و ادو بودک مرا | قلخ

 بهبرت نالف بولوا هتسخ یمکو راردک هرباقم ضعب یک ردیک هح قلخ قوجرب
 ۳ ۲ ۶ كنالف متن « یک ؛دوخاب مدقبح ههو ع یمکو ردما رذن نابرق
 بیس رارذنوب جنا هنیراب وه عفدو بولطم لوصح ایوک رد مدتبا رذن هخیش
 هراراد هب رت رارذن اط رب نالوا مارح اعرش هلتروص وب راردبا داقتعا اوید ردشاوا
 مالاسلاهلعیت هتشیاردیهنم پهاعرش هسیارانوب ردشلوالک ام هروبق نر واج ت ضعب و
 لبنح احا ردنالماعم نالوا ارجا هدنناي رارقولاموا ییدا یهن كنم راترضح
 یدتبا طارفا ك.هدصوصخ و قلخ هکردرلشیاوب ید ییدتاراکنا كن راترضح

 كنهسفت هدرصم رد جا رک د یراشیا نالوا ارحا هدندنع ناسح رقو شعد

 هداصحمال روقرتاسو هدر یرلکرید یلعرق هدقارعو هدننا یراربق كسراراسو

 . ردندلیقوب یخد راثیا نالیبا
 ندالواواینا هقش ندک دا راکنا ددشت هلهجوو هبعت نا هدنقح روق ترایز

 ارد عد بودا قیر یراتافوو تابح نامز هدنصوصخ كمهلد تحاحرب

 ۳ کتک هدنرروضح ااو یدنمهدیا تدابع هک کیا هدنانح مرابآ
 كارشا هدنقح رانا هلتهجو یدراردنا باتع هللا یهن ندنو بوسمر و نادىم

 رایضعب هدنقح رب نع هلا حیتسم مک هتن رولوا هدنراتبغ لاحو هدنراتافو قحا

 كکرشدام یدارص كانبراترضح مالسلاهیاع هسیا همنا فلسردراشملوا لئاق هکرش
 ندن راکدلسینغب دلوا یصالخا هقح بانج كندو یتیقحت كن راب دنح ون هلعطف و مسح

 . یدیارازمنا هناغتساو لاؤس ندران او رازاملق زامن هدنرلرف كنیملاصو اینا

O) 
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 هرلرق هدف رط یه كتهممالسا دالب قرلوا عا ههم نا هدنایوب ید متنا

 كلدا دادمتساو هلاغتسا ندروق لهاو كملسک نابرق هدرلرقو قفلوا هدحس

 ولتدش تباغ هدنقح یراکناو در كروبق ترایزود ردهدقملای راشیا انف كب 1

 کرد دنا نان یتیدلوا تک وا یشمو ادم ا نا
 تمزالمهراربق ادتبا لا نکیا هرزوا تیاده قیرطو ند یسهلح كسان لصالا

 هکر دراشمش و د هکر شهقل نم بورشاشیب الو ندنتهج تم رح هنس رب واصت كر وق لهاو
 بولما یرارب وصت هدنراتافو كمارک تاوذ مانرسن و قومیو ثوغیو عاوسودو

 هدلاح یکی ریک هنل وامارتحا هنرلودنک هلا عضو هرالع یراقدروتوا نکیآ هدنرلتابح

 ندقدلوا ضرقنم رانلس یغیدلوا شملای نوچو شعاهن رانو هلیا نامز روم

 توعدهدیحوت یرانآ قح بانجندنراقدالشاب کما تدابع همانصاوب یقاخ هرکص
 یلاعتیراب ندنرلکدما ناعا هسیارلنآ یدردن وکی السلا هبلع حون ترضح نوجا

 ینمانصا كحون موق اعنب ورم هرکص یدلبا كاله هليا نافوط یرلنآ یراترضح
 یدتناتباحااکا یغد رلنآو توعد هنندابع كرانآ ینرعهلیاجارخا ندنرانک ابرد

 ناار تر وطوب ی دلو یاتبا تداط درام یر و
 تبهلبا جحرب زکلای ندمالسلا هيلع مهاربا تام هدنرلجما بولوا تسرب تب
 كل وه اکیرشالا كل كىرشال كسل ) هده نحو یدلاق یسهاتسم مظعت رک

 ثوعیم یراترضح ایاحتلا لضفا هباع اینالا متاخ یدرارید ( كلم امو كلمت

 رب یرایضعب و رایدید ( بایت *یثل اذه نا ادحاو اهل | ةهل الا لعجا ) هدقدلوا

 هنسودنکینلزوک لا بول شاط ترد هدقدلوا لزان هنلحم قانوقر نکرد هف رط

 بوقلاقندارواو ردنا عضو هنتلا كاموح یکحهروشم ماعط ینحوا هلبا ذاخلا بر

 هک هد کم حتف یدبا رايا تکرح هرزوا لوصاوب هن هدکدتبا لوزن هلزنمرکید

 قارخاو جارخا هلبا یوبنما یسهلج یدنلوب منصشعزویچوا هدنفارطا همرکم

 یمک و هرش ریواصت یک ون موق یمک بولوایس هددع فونص كنيکر شم یدنلوا
 مدا ینابکیلادهعا |ا) رابط هناطرشیندیقاط ر وردیا تدابعهرجشو رای هناناوبح
 سف كسمش هکردتسرپ تب عونرب یخدراندبا تدابع هسمش ( ناطیشلااودست ال نا

 همظعل و هدحس هلتهج ول و ردکلم رب ند کئالمو ردکلف كلم بولوا لقعو

 هعفد وا هدنوک بودیا انب هناخمنصو ذاختا صرب صوصخ اکا وید ردقحتسم

 ههدحس سله هدننورغو لاوزو عولط كسمشو راردا اعدو رارالیفزام هداروا

 نوجما كنآ وید ردصوصخ هر یریبدت كنيلفس ماع یخد هفئاطرب رکید رارراو
 رارولوا اص نوجما كنآ هدنسهمولعم مایا كنا هو راردبا تدابع بوبای مص
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 رلنآ كردبا ذاخا هلا یرلنآو قر هلوا لئاق هسرثأت هدلاع كک ارد ید یقاطر و

 یقاطرب كنکرشم ردتسرپ تب بهرلنوب هتشيا رایدباب لک ایهو دباعم مظع نوجا
 فاوط هدنفارطا كشنا نل و رابدشا اس رادعم نوجا كناو ذاخنا هلاینتا ید
 یندالوا دوخای یتسودنکنوحا برق هدایز ید یراضم بودا تداع كردا

 ردوا یبصا كشره بوباط هیوص یقاطر و ردراو یرالاح بیرع یک قعآ هشنآ

 ندنک رشم دراو یرانیبآ یک درحم و حساس ص وصخ هن رلودنکی خد كرانآ ر ارد |

 لوصو اکا طقف ردراو یمکح عناصر سدقمو هزم ندصناق كملاعیخد یراضم ۱

 نالوامزال هروکهزب هلع ءانب هلوا هللا طئاسو ْماطرب هکر کمردقوب لوب هزب نوجا

 ءرلنا زب : هکهلبوش زب یا برقن اکا هلبطسوت كتایناحورنالوا بیرق اکا هکردوب |
 هلمل الا هلاو بابرالا برو شمههلاو بابرا مزب رلنآ زرلا برقت اکا هلا رلنآو
 1 لاو مزب ید اا زردا تجاح ضو تداعع هرطنآ زب ردنماعفش هدندنع

 تاللص هرلنآ هسیاو رارولوا هطساو هزیو راردا تعافش هابرالا بر نالوا یهلا
 ءیجاضشو بهاذم هتشيا راریدردفوقوم هلاهناو عرضت هللا نیبارف حذو تاکزو

 هتدابعو میظعت هلبا بیذکت یعالسلا مهیلع ماظع لسر بهرلنوب ردرلنوب

 (دحا اونک هل نکی مو ) رایدلیق كب رشو ربظن هقلاخ یقولخم هدنصوصخ قاقحتسا
 هاش رشصن ( ًادادنا هلل اواعحالف ) و عدرو در هلله رک تیآ («یشهانکسل ) و
 رذح ندهسشت وشا نالوا یهلع نمو لصا كکرش هدلاعو رایدلوا عنمو یهن |

 كما نیم دوخاب هدجس هقولخ یراترضح لسو هیاع هللالص مرک لوسر نوجا
 ا . ردشمرویب یه ندنالاح یک |

 رعد مت نا هلا همس نا لباقم هنطارفا كقاخ هدنقح مظىت هرل هب رت لصاحا

 لهاو كمسکنابرق هدر هبرت هلا عنم یروسق ترایز مومعلا ىلع كردیا طارفا

 ۳۱ 5 ملات اتا دع نداق كرش لاعفا یک كجا دادمتساو هافتسا ندروق |

 هدنساروب قجنا نیدهتردیع ودنم دوخای ردیمبجاو یترایز كمالسلاو ةالصلاهيلع
 مظعرجا بجوم كما لحر دش هننرایز هرهطم هضور هسخوب ردراشعا فالتخا

 كمما عنم ندنوب یمالسا لهاو ررلکت ثحمیاح ینجهلوا مج رک ی تعافش بلاحو

 تأرج هنسک یربغ ندرلنلوا عبات اکا یکے ق نہا هبا هبمت نبا هیهعینش *هلاقم یک |
 روق اوذختا موقیلع هللا بضغ دتشا ) یخد نروشود هبهقلنموب یرانآ ردشمامتا |

 هنس هج ردا هدحس همانصا هسایمادّوم كنو بولواقیرش ثیدح (دجاسمممایبنا

 ا ناو ردنراع ندنسلوایهلا ضغرهظم كارلا دنا هدحیس ةت لزق كال |
 ۱ ایراربف نیخاصو اب ۱ دراو ندفاسیمالک ید ا هلاغتساو اعد هدنناب یرارق نیعاصو انا فلس هاچ

  ( Eنالوا (
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 لهاو كما راثک | یترابز هکر د یوون ماما رد دودم هلا هح تایاور نالوا |

 هلعی ی یبس ماما ردحتسم كملا فقوتو ثکم هدنناپ یرارق كاضفوربخ

 ینو ردندح مارب كملنا لسو هقح بانج 2 هکتناو كيا تعافع و دم نما

 نداملعلوا ندنآ بولک همتا ىدا راکا هسک ندفاخ و فلس هحنلک هب همت نا

 ۰ یدلواعینشت و نعط فده مالسالانب و یدراقح تعد ر ینندلوا لئاق كر

 ردعونم عرش كامق نا هلا همت نا برشاشیلوب هدرایداووب ید خیش هتشيا

 اعد ای رذن هرل رتو یدتبا دع ندلاحعا نالوا بجوم یرفک به یلاعفا ی راکدد

 هلیالاعفایک قلا قاربط "اکربتابو كم وا یراتسا اي كمنا فاوط هدنفارطا دوخایو
 رفکت یار ۳ یک ینیدلوا رفاک را هک ناسا دادمتسا ندروبقلهاو ندیا مظعت

 یکیتبنادحوو دوجو كقح بانج قحا هسا رفک یدیدرولوا رفاک ید رانایا

 هلا راکنا یی هسهاطروما یاسر و گ زا و یه وبن تلاسرو یهیاید تایرورض

 هشدلوا دنتسم هن هشخ ههشرب بم نالوا رقم یعالسلا هبلع لوسر هسخوب رولوا

 ندرفکت یرلنلوا سننم همالسا یهذم تعاحو تنس لها ارز زام هللوا سفکت

 ین رالتق نوجا عفد یی راررض كتعدب لها همنا هيلع اب ردكمتا زارتحاو ىشاحت
 ۰ یدرازعا یفکت ی راودنک یار کا صا

 ارل | هد هسا رلشعد كربث هاف وللثموا ید مق نا هلبا هیجت نیا هچرک او

 هب كرشپ نا رفغیال هللا نا ) هسخو بولوا كعد رغصا كرش یرادام ندوب

 تان ارز ررلکدرب 5 | ك ينب نالوا رو ذم ll Sul ( كلذ نودام رفغ و

 دوخاب مانصا هک نفع قمقبج ندمالسا ند رک | كرش ج ها ترفغم كقح

 هاست یزاب ناک هدو ر سلاح یر ندا تداع هرلف
 هک قخ كرش اما رود ید لس كلرش کوب رر ندکعا داخا ران وی

 لسر زالوا یلاخ ندنوب هدتقورب رشب عون ردکعد تافتلا «یربغ ندقح بانج
 صاح ندیفخ كرش هدلاح ىرلقدلوا اربم ندماج كرش مالسلا مهیلع ماظع یاسناو

 | كمالسلا امهلع لیعمساو مهاربا ردراشلك هدا زانو عرضت هقح بانح نوا

 اعد ود (املسیفوتف ) كمالسلا هلع فسو ترضح و ( كل نیملسم انلعحاو )

 تیارفا ) بواوا یعاونا كنفخ ارش لتساما ردلوح هاتمو ید یرلملا
 كرش عونرب كاما عابنا هتومشو سف هحنساضتقا یسهعرکتیا (هاوه ههلا ذنا نم

 بهر اینام نکل راربد ردیا لاطبا یلمع ردیفخ كرش یخد ابر یک ین دلوا ینخ
 ردو نایدا ریل عابر دف ی زاید

 هرایش نانلوا ذاختا هلا یکم حصو بکوک و رثو سمش مالسا ءاماع كلذ ىلع ءانب
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 رلپدتبا دع ندنامرح راک یدوجس هنسهقشب ندران ویو رایدید رد رفک ك عبا هدجس
 رار هلا ناس یی دل وا زفک تامسک نابرق نوحا راش نانلوا ذاخحا دوم هلوقمو و

 ۱و هال تامرح ناضع یلاعفا یک كملبا رذن هرل هبرتو كما بذ ةللاريغل

 تاهورکم یک ك منا فاوط هدنفارطا كرهبرتو قلا قار وط ندراهرت اکربت ید
 ارس و ونک له كرلت و هسا یدح خمش رد زاتشعا دارن او 3 هدنس ه رص

 یراقدلاق هدتلالض كمالسا لها نوت ورد هنسزوب ردقوش هلا اعدا ینغیدلوا ىلج

 تیدح د«حتفلاوا عفرلاب ( مهکلها وهف سانلا كله لجرلا لاق اذا) بونلوب هدنمعز
 . ردشملوا قدصام هن رس«كنه رش

 لیاضت یمالعا ءاماعردقوب نالوا شمک بولکوربندرصع هجنوب یدجن خيش نوعام
 ۳ لا ید ناود هع ندمارک تاضا راک نوما تعابق هنکیدشا
 ۲۳ هالخ لئاوا کنسرت رضح هنع هلایضر قیدصلا رکب ونا : هک وش + ردعملا
 هننرزواباذکلا ةماسم قر هلوا شحاربمایرلترضح هنع هلایضر دل ولا نب دلاخ

 نب دز ندمارک باح ا قحثا بودا هلغ ههملئسم هیمالسا رک اسع نانلوا قوس

 نالاق تابحرب هلا دیلولا نب دلاخ ندن راقدلوا دیهش تاذ ضعب رکید هللا باطلا
 قلوا قلشاط یساروا قحنا یدبا راشعا نفد هد هلسج یرلن | مارک تاختا رکید

 ردق نوشرآ ررب یرارزوا كنسرارق ندنفیدم هلوا رفح ردق یعوزل هایسح
 نکا مزال قفلوا عفر شراق ررب یتسوا كرلرق و یدجن خیش یدشنل وا عفر

 یهبعرش ماکحا زب کولا ردشعا مده یرلرقوب ود ردتعدب یراعفرت هدایز

 تمدح a مهیا موجنلاک ی باحا) و دا قلتو ذخا ن دما رک باح ا

 هنس ردقو زوب كس نیا هل وب لاح رب هلا ادتفا هراد ۳ هحنساضتفا كنه رش

 باحا ردقوب هدوقح هلساوعد قلوا قلطم دهتم یدحت لضم صعتمر هرکص

 3۱۳۰ درود شدلوا تلالضو تعد شحاف لتصن یشن هح یمارک

 ا نالوا دهم هدنین ن راح هنلسمو یا زوهط هدنرب كناذکلا
 لداع دهاش هنغيدلوا فاحلا ساب هباذکلا ةملیسم یراهضق یسلبا مده ییرارق

 نو ید یسودنک ید هعلاطم زا رولوا مولعم هلا هظحالم یندا ینبدلوا

 شن وک هسراق یتربصب رصب كصخیشرب قح بانج هراچ ه اما یدرولسهدیا نطقت

 (هل یداهالف هللا للضب نمو) نعهدیا صخشت و كرد یرلش نالوا یهاط ی ۳

 ۱ ا ده هدهسیا کد دود اغرش داها ناب هک دلاق

 طقف ردشنلوا دس وق و افرع ندنشیدلوا رذعتم 9 مه لالا بیخ

 خيش یسادوس قلوا ناسلاع هماع یاوشس هلا داهتحا تبهذم ر یراح هدر یه

 ( كد
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 | تقو نولوا رج زعا رس و قرف لطاو قح ندنشدلوا شم راص یراکفا كندجت

 ۰ یدشمشود هنس هبعاد ییفر هسا راو تاع رع رده و ندیداعس

 ر وهظ ید هر ردمزال كعا زیو قرف ییهتسح تعد هللا هئس تعد ەکوىلاح

 هلتهج ینیدلوا عطلا یندم ناسناو رددودعم ندنانسح هکردراو رلبش هح ها

 ندنکب لکه دنا هفاسم عطق هدیقرت ماع هلیبسح هعرتخ عیانصو نونفبویمروط هد هدار رب

 راب ودب هد رح لصالاقو یدا تک رح ر وشراق هتعسط یشور و كنیدحت خیش

 تس دمور دنلهنلوا داحا كن و بوط هلیسح یسقرت كعبانص کیا بلاغ هرلمسندم

 قرتو دار یسهجرد كنهسلغو هنوک ندنوک و هغلوا بلاغ هتودب هدصوصخ و

 ینیدلوا شعاص هلو زامقبجرب كنیدجنا خيش ا رظن هلاح وش یدنا شمالشاب هغلوب
 هل رظن عدت هران | قلخ یهدفارطا كراس اغو هداف هح یدبا راکرد

 توفا هل رظن كرشمو رفاک هنس هل ران | نکا هدمشلاح هنس رللاح حالصا توقا

 یخد هنجانع كنابرع داقتعا و بولس لالخ هنن رار رده یرامدو

 ناق قوحرب هر هدوهم هلا لسم هلطا تهدم و لاح رد ندا کوک

 ..ردراشملوا تب

 | هدکعا ناپ رج هنملع تاثحابم ح ورشم هجو رب هدنس هرا قا عو راک هلک 9

 هال اف و را هد روس هدنل وب توعد همالبسا سد راه و N ینادلوا |

 هفارطا هنوک ندنوک یاهو بهذمو هدکما عیسوت ی راتموکح راد لر
 هقش ندنام تاکز دوعس ن دج یخش هعردو یدا هدینک نوا ساق

 لئاق هلع ءا یدرولا ین كانغ لاوما طقف بونمتسا یشر نها

 دار ینوق هدف رط تقو زا | ندنراقدلوا ردا عابنا هتسودنک هلقمالوق راشعو

 . ییدشا فوخ ندنس ههاق توطس كنهللع تلود طقف یدشمشود هنسادوس

 تص كهاش ردان تقولوا هدرو یدربا باسشحا ندضرعت هراهرومعم هلتهج

 | یدرونقاص ید ندقم راقح هعقو ر هلرابعش ندخدلوارشتنم هدلاوح لوا یتوطس

 هنتوطسو توف نالوا دبازتم اموبف اموب بوک هدر ر زعلادع لغوا هدننافو نکل
 ندفرطر یا هجو رب بولوا عا زارتحاو ینا یخد ند هلع تلود ارا را
 . ردشمالشاب کما زواحت و یدعت هقارع دالب ندف رطر و هزاخ

 یک یردب یخد یزپ زعلا دبع قرهلوا رمعم تقو قوح كب باهولا دبع نب دمو

  eTهدنناف و تک لوا لاخ نده وشآ هتنالعا و كنبهدم ۱

 قرەلوا فالحلا 9 وردک ی ۳ بولاق یدامحاو دال وا قوحر ید

 - یدل وا لوغشم هلا ملت هما ینهدم كردن

۱ 
۱ 
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 تعا لکت یتلرادمکح برعلا ةر زج رب هدنسهباس دیدج تهذم ون كردنا
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 جح ةضيرف طاقسا ورن دن رار وهظ ادم هلتهج یراقدلوا بصعتم كب راساهو

 ندهساهو یاملع هرزوا قملشالکا یراداقتعاو بهذم ندنراقدلوا هدنلما كجا

 دوعسم ف رش نالوا کم ما تقولواو راز رایت BS زا هب هم کم ۶کم

 هتساطعا هع | رادقم رب هدباب و بوبتسا تصخر هرزوا كنا جح ند دعس نب
 9۶ رب شتفلا یدل ییهذم ككرانو کم یاملع یدنا راسشمرتسوک اضر ید
 هدنقح یرفک ك ران وب ندنف رط هکم ءیضاق هحنط روک ینیدلوا لمتشم ییهلطاب دناقع

 ش شقلا زو كس كدوعسم فب رش رابد لوا سبح یس هلج هلکلرب و مالعا
 جح را اهو هدقدلوا همرکم ءډکم ربما دعاسم فی رش یردارب هاستافو هدنخشرات
 نانلوب هدراوج هلتهج ینندلوا یضار یخد وا هد هسیا شما ناذتسا ندن | نوجا

 زوب كس بولوا ضرقنم یایا لدعاسم فب رش رایدالشاب ه هلاقم هلا ناب رع ضمب
EEندهماه و یاملع هن هدقدل وا کم رمادهحا ف رش یردار هدنس هنس ترد  

 انا ) هلغخلوا مکح هنغیدلوا داسما عون رب یرابهذم بولک هبهم رکم ءهکم یرایضعب

 «همرکم هکم راساهو هحنساضتقم ( مارا دحسلا او رش الف سج نوك ر شلا
 ۰ رابدنل وا عنم ندکگک

 نامز عام ن رو رس ف رش نالوا € ربمآ و دیس هنس ا E رو كم

 ۳ فرش مدن ا نانیتسا نوجا ےک رارکت راماهو هدنتراما |

 هلهج و کی دلکهنلا ندرامجح زکهسیا ررب و تا زوب اکب نیزسکمعا ءرک اذم هلبا

 مر, رب و تصخر هرس نوجا جح هرروا قفلآ وکرب و ندزکرامدآ نالک هنسره

 قترا ندن رلکدمهدما تقفاوم هنساطءا وکر و ااف هماحما قحا بورپ و باوج وبد
 عقاولافو ۰ رلیدشود هناما كما جح هدنسهاس یراحیلق ها رادتقا راد عیسوت

 هسا یراشور و كران | ریدلوا هدکشا دن زت یبراتوقو توطس هل وک ندنوک

 ییداوحیرلکح هدبا مو هنمرح كراماهو هقشب ندقدلوا هشی دنا بجومهب کم ریما

 زو كس هرزوا ینیدنلوا ناس هدوراقو ندششدلوا شالت :یداب هنمرح ءیلاها

 كراساهو هللا لاسرا هصوصخحم تار رح هتداعسرد رورس فب رش هدنسهنس ناسقط

 یتلوا شملا اعدتساو ابا یسفلوا رادقا هللا هفاک ءوق نوجا یرمدنو رهق

 رب ناسقط ٠ یدمشنلوا ماللعتسا ندنرللاو دادغ و ماش و هدج تفك هنرزوا

 كنسبلاو هدج هدهسیا شک تاریرحت ضمب هنی ندنیمرح دیم ینوب هدنسهنس
 تیما نادنج هشيا هلتهج ینیدلوا شمالزای ولتدش ردقلوا تیفک هدننارب رحت

 هلهجولوا هدنقح ندنفرط کم ريما باهولادبع نب دم هدریو یدا شمالریو
 بوردنوک مدا صوصخ هنسسلاو ماش عاتسالا یدل ینعوقو اکتشاو اهنا هتداعسرد

 ( الط )
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 ) یدل وا ی ردق هنعاقا دا ی یاد كن هکمربما و ی ودا م ولعم لات هحار وا

« 

 | نوسامهدنا نایصعو ی کل کد یسنر هلییق رب موق ص قرەلوانابو طسب یرلاروب
 مالعارب د رح تحاصم قرهنلاوا لح هبهغلابم یماهنا كلكم ریما هلسملوا ر رح ويد
 . ردشلاق هدنسهحرد مالعتسا و

 | جو رسم هحور هدهسپ دنا لکد ین هلو 2 عفاولاش باه وادع دجح هک ولا

 8 یدشم ا لکشن هب و تعم ر هللا كن | تواق هنک وا یدوعس نب دم خش هبعرد
۶ 

 ندنعوقو E ر هرلرزوا هحتل ود كده دیا سسات یک کرک تیعجوب طرف

 ۱ نانتحا اهد كحدمرب ر كح هدیا تاج ی رظل نفخ تن هماع تل ود 0

 لو ید كيذلع تلود نراومام تفواوا ید بیا قفل 0
 یه دلواهه یدصاقم قده ٌكراماهو ندنع دل وا لاکر یراتلفغ هدهشنل و تاصوصخ

 | ینفجهلوا رحنم هاف كشیا ارظن هلاح شور کم رماو یدا راما ها نطق

 ۰ یدشمامهدنا مهم هتل ود یالکو هدهسا شما مهس و كرد

 | ربما طقف ۰ رلیدلوا هدکمنا عیسوت ییراتموکح راد مانمالب راساهو هلتهج وب

 ۱ هنف رط راج ندنش دلوا ی وه هدایز هدن رزوا نابع و جد تار

  Eرم ی 1
 هدلاحی دل وا تاور ندتافد باخ ا 5 رو رس فد رس و یدا رلروسهدنا یدعل

 ۱ كما يا کا ی یوم 2 ساق هدنسهنس چ وا نانسقط زو كس

 ااده قوحرب هدهرص و بودبا لاسرا ههم کم کم رار النا نغوا کیا هرزوا
 شلداحاکن “وع هر ورس فرش اهلاراشم هدج مموم و REET ااطعو

 | داز یرهشو تص اهد هس ر هده زاخ راطفا كزورس فب رش ندشدلوا

 هدف رطلوا كراساهو هسبا یرابتعاو توطس دناز هل و كەم رکم کم رما یدشعا

 . یدا حام عنام هن راذوه قر

 دعاسم ن بلاغ فرش هنر هلا تافو رورس فرش هدنسهنس کا زونکیا كس

 یندوا هدنراکدتبا ناذیتسا نوجاجح هنیرابباهو هرکص ندقدلوا همرکم ءډکم ریما
 بد ر هب EE 0 رق هدب 4-۳ 1" اه نشا ا هقشل نو دم رو تصخر

 تاح ۰ یدلیا قوس هنرزوا رلساهو هللا صا ع وشاب یز زعلادع یردار و

 تعواطمو لم هفرط فرش لاف مش ل و یرتک راع نانو اک

 یسودرا كف رش هلهج وب یدلبا قاحتلا بولکی عوج یخد كنلناق برح یدتا
 دح لا ودراو زی زعلادع ق یدرن و تشهد هف رطمه كرد بسک

 ۱ هاتسهمس الام قلوا هدماش صحو یا دل وا یل وغشم هقش) ندکمر و سرد هب اللط (
۱ 

| | 
۱ 

| 
 | هدهماسآوح نالکن دماش ا ندنغ دلوا شیلا ی كنم ربما هلا

 ( تدوج ځرات ) $ ( عباس دلج )
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 ف کا دهس دانا تعواطم ضرع یراضم ندارم رد كح هدک.دسا ل

 یسهعلق بولا راو هس هب رق هدر عفاو هدتسهبحأت ماس ه دع) را دنا رارف تولعغاط

 زب زعلادعدیس ۰ یدمهللوا یخست ندنادلوا یرک هعلق تال | هدهسدنلوا ه رصاح

 ۲ O تعا تارح هو رابا ها دلت روا یا

 رطم كساهو زب زعلادنع نب دوعس هدانا یراګدر و رارق هتدوع ردا هنام ینتاق

 ۳ رح هفرطلوا ات سس ها ودرا زر زعلادعدیس نفقا یرخ ییدنا موش ههر
 دس هنرزوا كنو یدلبا ققحت یراکدتک تولوا مزهنم كراساهو هلکمعا

 . یدسا توع هزاڅ بناح هاسودرا یحد زبزعلادبع

 باحصتسا بوط یاو هربخ و زیهحت ودرارب رکید یراترضح بلاغ فیرش هداتناوب

 1 ا هدنناضمر امور هتسو تک رخ هنرزوا دجن كرد

 ام او ید راماهو ی هدننورد بولوا مکحتسسم هروبنم برق نکل یدایا

 لباقیرخست هدهسیدنلوا قسضتو برض تدم یلخ هللا هربخو بوط هدن راکدتا

 یدو هلسلوا لر قلموق كب قحا بونلوا ترشابم هنن رفح م هلتهج ینیدلوا

 یلاح ینوب بلاغ فیرش ندنکیدتبا برقت هسیا جح مسوم یدلوا رات رکراک
 . یدلوا روح هتعحر هلا كرت هرزوا

 هلآ لاسرا رکاسع هقرف هقرف هسرزوا دج هرصهرا بلا فرش هرکص ندنوب
 یاهو هلا رافلا هنفرط دج رلهقرف وللثم و نکل یدلوا یلاخ ندلادج و كنج

 E كردا كنج هراس اهو 6ک سار بوروا یارق نالوا لخاد هنهدم

 راییاهو هکوبلاح يلا ترابع ندقلآ غ لم زار ا ا

 ین هشدلوا فوقوم هنتمه كتلود هسا وب بولک مزال ا هج ولشاب هن رزوا

 شفلوا انا هتداعسرد تیفک ندنفرط اشاپ رازج نالوا جاحلا ریما هلبا بلاغ فی رش

 دیقع ا هدننهتس زکس زو یا هرزوا ییدنلوا نام هدالاب ندنک ودا

 ندماظع رودص نالوا فر هلت ولوم امدقم هدنروشم سلح نانلوا

 لئالد نوحا اند بلح هلا كرت ییوالت میدق مالک ناهولادع ن دم ) یرابضم

 هدلوا ردص كم كم هلا قیشاقو ردتعدب هرانمو هقو ردتصعم قموقوا تارا
 لمت ندنراقدلوا هدنهذم هدز کم یافرش و ردمزال كم هللا لا یدیغو

 راضارتعا هدنسداو یکنلانع یهنو فورعلاب صا ود ردفلاخحم هعرش یراداقتعاو

 هنهسمک نانلوب هدنسهعاد تاالدو توعد هقح قیرط هدلاح ها هلو روا

 تلاکو ندنفرط ید خمسش كل رهبد ( E یاح یحهلک مزاله افرع و اعرش

 یک لبف باخا ید یرایضعب ةلباقم هنسعا یدصت هباوعد عفد هنسهجردیا

 کر
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 ناه راو ههش هن هدشیدلوا حراخ كصخش نالوا هدنرکف بیرخت یەم رکم کم

 کم ریما درج اد كم وقص ید یسضع ندراضح و هلکعد رولک مزال ی

 مالمتسسا ندقرط داندب هرکن ود رنک رک یلوا ییا ندیم نا
 ود رولوا.نکت یسهلازاو عفر ندتفرط دادغب كنهلئاغوب و هلکمنا یار تسلا

 هسرزوا كنو یدیشفلوا هلاوح هنسلاو داد تفک هلکلدا نیمو نط

 ینیدلوا شيارب یالوف یترضم عفد كرا باهو هدهمانباوج نالوا دراو نددادغب

 یبدلر و ماکحتسا هرلل ضع یک یسهصق فح اطاتحا نوجا زرحت ندنرارشو

 لوغد ها هظفاحشا لجال كتر دلاخ ی ندن رطتنا رادشا هلتش تا۲
 ۰ ردشْمل وب جردنم شدوا شعا

 هکرولوا مولعم ید ندوب ی داوا شمروشا رانامز ود راح لص ا لود

 ك هدنقح د دج تهذدمر یدلیا ثادحا كن ندنسهعم مدقم را هنن هحوب

 ددعتم ندنراف رط یساملع قارعو زاخ كردا نایرح هبملع تاثحاسم رلهنس قوح

 هد علا ر رخت نالوا یسلصا نطو تسدتاب دلاح یادلوا شو اتا  ل
 دشت هلقتسم تمودحر كردا جورح یجش هثعرد هلماسح اا كهدم وب

۱ ۱ 
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 راد کو هدنتروشم سلح نالوا یروما توک شم عج كتل ود نکا شملا

 رادتقالایوق رادمکحر كش هلسقر هدنسهیاس دد بهذموب و تولوا تامولعم

 هدننب ماظع رودص یتیدلوا ترابع نده یا رع ككرابباهو الاح هدیویمنلس یفیداوا
 راتعا هداعلاقوف هاماع فنص هبلع تلود هج رک او روهلوا هلدا و ثح «یداب

 یک ها دغ ند کرا ودنک یاوذ ناو هدنسالع هحرد كفتسو تاردا

 تم وکار هدننکلم لخادو ناک توسروس هردتس شل لا و تاک

 یسمامهلآ حس تامولعم زونه راد ههسهذم ءهلتسمر نالوا بس هنلکشت هلقتسم

 . ردتفک رب قجهبملناتا
 نمهناوا داعبتسا هدکپ هدلاح یتیدنلوا عالطا بسک هنلاوحا تقبقح كنقو لوا نکل

 یر بولوا مق چوا رالوا بوسام ههمملع قا رط هدنداعسرد تقو لوا ارز

 ناو هدهعرش تامدخ العف یسحنکیاو همسر ءاملع نالوا یا هملع بنام

 لوا فنصو یدا هلط و هدناسا نالوا نیشنهسردم یسحنح واو هک و ماکح

 یواعد ید یتامولعم هامرس كنا فنص بولوا ردان كم یناحا تامولعم هدنحما

 کس لوصا کس ككرامالعا لآ قیطت هلئاسم نالوا جردنم هداواف بتک یهمقاو
 احا ثلا فنص رابدا ده ندنسهعاد هبملع هثحام قرهلوا تراع ندقفو

 LL ندنتایلمعو تایرظن كنهبعرش لع هدلاح یراقدقاب هلب رظن لهاح هفنص ییاوب هسیا
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 یک 0
 رصح هلاطباو حرج كانهلزتعم دناقع هاکو كن هىفساف راکفا هاکقرهلوا مورخ

 ندن راقدنل وب هدنسهب اثم ص وصح فلصر جراخ نداد ن روم امو هدکما تاقوا

 | زونه ههسهذم تاثحام ندا نایرج هدرعلاةریزج ورب درلهنس هڅو کلاحا

LD IESE E EIR 
 | نالوا ندنباخا دراب بصعت قاطر هلیسهعزانم بهذم یهدلوج هسیا هکلم
 | زاخ كراساهو هج رک او یدرلنمهدنا زمو قرف یبرازوس ییهغلاسم كراظعاو

 هنس رز وا تارطاخح ی رلکدتا له حس هدن رافدالاشاب هزواح هنس راف رط قارعو

 ۱ توسل راو هنسایا ن تالا زونه A ا هدهسلا راشمالشاب هان ا و طرب

 | نالوا ا یش رای کج تدمر و و EOS تصعل امف

 ۱۳۰۱۱ و ا 5 و ك هام یاهو یشا اماق هرالهداز یضاق
 ا رج ردك كرما هداف نا راساهو ندلاونا یللسوب هتعرا
 هدگملنا تنکم راد عیسوت هنوک ندنوک و تراغو امش بوروا لئاقو رانعع

 یراماه و اشاح رلهفرق نالبردنوک ییردم ندنف رط بلاق فن رش هح او راد دیا

 كنآ هدراراکلا وللثمو نکل یدراردا تدوع هلا مانتغا تاناوبح زارب بوروا
E:دس هدنسهتس نوا ز رو و ید هدقلو عوقو تافل هعا ید  

 مان سامش هرکسع هقرفرب نالبردنوک هقرش بناح هلسسهدناموق كناملس ن رصان

 فلت رامدآ قوج كب ید ندنفرط كنا هدسیا شملنا هلغ هراافو هدل
 ماعنلاغور ید هب رک هقررف 0 قوس هاسهدناموق دنهف دس ۳ ةاعتم یدشلوا

 ندک راک هعوقو تاقلت یک REE رط تودنا هراڅ كور هلرااهو هدلحم مان

SEهراس رفظم یخ و  ESكرەلك قلنغاس و قلل وغزون °  

 . ردشملا تدوع هن همرکم هکم زسهراچ یخدوا ندنرلکدا تکرح هورایا

 بناح هدلاح یراقدلوا لوغشم هلا لادج و كنج هلو هدزاڅ لاح هسیا راساهو

 ۱ سا یرامدقمو یداراعشود هدف تكلم عیسوت یخد هدقارع

 نکردنا بانتجا ندزواحت هقارعو زا هلا زارتحا ندنسهرهاق ءوق كنهلع تلود
 ۱۲ نو دا زور تنکم یذلوا لئا هدرعلافر رج یرعلادع یلغوا نفع هو
 نایب هدالاو یدشود هنسهبعاد كلرکناهج كرهبعا دىق یبشرب چیه قترا بوراهش

 ی راف رط فطقو اس بوردنوک یدومس یلغوا هلنا هملک رک اسع هرزوا یشدنلوا
 هرصل و یدزو یتسودرا كنخش قفتنم 2 ندک هنهالختا كناسعو ىدتا طض

 . یدلآ هفرصت هضق "الماک یرلرب نالوا ردق هنیدودح

 برح یتح بولکهدیا لوخد هننهذم یناهو یعوح ك ندع لئاق هداشناوو

 ( ندنلاف )
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 یتوق كراساهو ید هدزاخ بناح قرهلوا قحتلم هران و یرلضعب خد ندنلئاش

 . یدا هدکعا قر

 هنیهذم یاهو ندبرح ی بلاغ فیرش هدنسهنس یکیا نوا زوب ییا هیلعءانب
 | تاذلا ا زیهم ودرا میسج رب هقسشل ندک دا قوس رتتسع هنسرزوآ درد رک

 نیم لس راساهو نکا دنس رف همرخ نکل یدتا رفس هسرزوآ راماهو

 هدهمظع ۀهراح نالوا مقاو هابراعا موم هنب رزوا بولک یک رشتنم دارجو

 تاوذ ردقو قرق ندافرش زکلایو یدلوب عوقو تافلت ردق كيب ییا ندنف رط

 ههم رکم هکم ابولغم بلاغ فی رش كردبا هبلغ رااهو هدنشاهنو یدلوا دیهش هربتعم

 ۰ یدابآ تعحر

 . نالوا نایباهو سند هللا بلاغ فی رش هدنسهنس چوا نوا زویکیا هنرزوا كنو و

 هکم نوا جح كرااهو ندفرطورب قرهللوا دقع هلاصموب هدننب زیزعلادع

 هدماشو نمر بناح یخد ندنفرط رانآو كرو تصخر هنیرامتبک بولک هبهمرکم
 رایاهو هنیرزوا كنو هلغمناق طرش قمافلوا طلست هنابرع نالوا عبات هشرش

 . رایدل وا ردک بولک ه هم یکم کم

 | اسل هداتناوب اشاب ىلع یمادختک كنسلاو دادغب هرزوا یتیدنلوا ناس هدالاب طقف

 | جح هنسوب ناغلوب لوغشم هداروا زیزعلادبع نب دوعس هلکمنا تک رح هنیرزوا

 . یرک رصا نن دج ندناساهو یاسور هراس اه و هدخ مموم بوم هدا

 جح بواک ههم رکم هلراساه و ولتسلک زیزعلادع ن دوعس هدنس هنس ترد نواو

 فب رش بولکهل ا ییاه وردق كسب یرکی دوعس هنبهدنشمموم یسهنس شب نواو یدتیا
 | بودنکو شمریو ماکحتسا هلساشنا راجرب هنفارطا هم ي ًاطابتحا ید بلاق
 كل هساع هدایز كى هدخ مسوم هیاع ءاس . یدا شملابلح هسدزن ییئاق نالوا جات

 هلناتقم هدنرلهنابم راساهو هللا یرک اسع كف رش هدنبقع جح یاداو ۰ یدلوا

 . یدلریدصاب هللا لاح جوک بودا روهظ

 :هکهل وش . ردشعا تیارس یخد هنع هما ندنف رط رسع یهدم یاهو هدانا لوا

 یاهو یسیلاهاهلج هلکمرک هب یاهو بهذم راش نب دعم یخیش یسهیرق شیر ادتا
 هدتنش یا تفرط نم هباهت تولوا ےک كا

 شما تدوع هب هدفنق اعاغ بوروا کد رف شر نامع ےن یکی وبا نانو هد هدفق

 قراب بودا توق سک كردا دانا هلبا لئاق ک هدنفارطا راش نب دعم هدهسیا
 هقرف نالوا قوس ندنفرط بلاغ فرش هلکمرک هیاهو بهذم ید یسلاها

 بلاغ نرو یاسع كر لرل ا ک هد هدققو تورا ۲



 زود یا هلکمنا ناصع یخد یسلاها یسهحان لح هداشنا لوا نکشلوا رفظمو

 > ۱5/۸ حس

 لح كردا هللغ هناصع هب رکسع هقرف نانلوا قوس ندهمرکم کم هدنس هنس ىلا نوا
 زکسیدب هدلاح ینیدلوا شمروع زاو ندیباهو بهذمو شمروتک هتعاطا یا

  گردبا تیارس ید هفرطورپ یاهو بهذمو رایدلوا یاهو رارکت درک

 ۱ بلاغ فرش ES هلغلوا یاهو یعوح كلئاق O هر کم هلا هدف

 ۱ رفلا دما لاو هتمدلآ هدلح مان هشلاءا ه نکسع هقرف نالوا قوس ند رط
 لوا بوقبح ند هدفنق ید ناڼع ن رکب وبا هدانئا لوا هنو رهظم هبهلغ هبراسحناب

 | یدب نوا زوی کیا وبشاو شلوا رفظمو متفمهراحخایدل هلرایباهو نانلوب هدراوج

 | هلعجرکسع كس ییا نوا ندلئاق رتاس هلبا اغرفلا دماغو هنانک راش ندعم هدنس هنس

 ا نکیا لاف لقا هلتسن هرانآ یرکسع كرکب وبا هدکدتا موج هنیرزوا هدفق
 ا لوا هرکص ندنآ هدهسيا شلآ مانع یلخ بودا رامرات ینس هل كردبا نوخش
 | هتلریدصاب هنف شتاو لخاد هیناهو بهذم یب رد یخد لئابق یک هدفرط

 ۱ ۶۱ ا هللا یاهو زیزعلادعو ندنبدالشاب هنلوا لمتشم هقدلشلاح

 تیاهنوبولوا راکیبو كنج لوفشم هلنبرع ودنک هلیوپ هدهماهن بلاغ فرش نکیآ
 فرش ندنش دلو راشنا هدایز یخد هدراف رطلوا یاهو تهدم تونم هنلا کوا

 . یدلاق ربحتم و زجاع بلاغ

 ا توللوا لا ندزواتو یدعت یخد هقارع اح ناتناهو هدانا وب و
 دخا ند رلبعش هرزوا ین دنل وا ناس هدالاب هقشل ندن رلکدتسا روح هر هضقفح رب ادب

 كناشاب ناملس یسلاو دادغب نکیا روصت تسدردیراهسرت هیقوس رکسع هنیرارزوا

 لالتخا اشاب ىلع ادختک تاهنو یدلبا روهظ لالتخا هددادغ هترزوا یافو |

 س هلا لاح جوک قرهنلوا هیجوت یتلابا دادغب هنس هدهع بور دصاب
 . یدلس هنلوا هداعا |

 یت ومضمك رلهمان داب رف ندا دراو هدنم رح ورد راهنس هح وب یسهعقو الو وشا

 روضح هعو د چافرت ندنش دلوا شع وف هب ادم یتلسما كاتحلصم قرەلوا دوم

 هداز كب بولاق هدنسهجرد کلوا شا هدهسدنلوا هر واشم تیفک هدیهانیر رادص |

 ینیدل وا :لباق یسه وست هلق ال وق ندنفی دل وا کک ا

 . یدمیل رز و ییطق رارق رب هدنابوپ هلکعا نعل

 یدسلوا یوا هزرفه هقرف ر راکتسرب 1۳ هلسقو کن وج

 یلاصتسا كلراساهو هلتهج ینحهلوا شفلو هدلا ته راشعو ن اد رع شرب طا

 ( لاق )



 سگ ۱۹۵ =

 را دلا ی رمش لج دال نوو و یدو اید "الماک راساهو نکل ۰ یدا لباق
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 دالب ید ندفرطرب بودا دیدهت یدادغ و هرصب هلطض یاسو ن رح دالب و

 یک ٌهماهتو زاح قیاس لاونمر و رایدلوا ردا یطخحت هطقسم هلا المتسا ینامعو رحم

 برح لئافو یرارج كلم ید ندلامش او رک هر

 بوالشاب هنایرح یمکح كنیاهو زب زعلادع هدنفرطره كى رعلا ةر زج لصاحا

 یدلاق محامو منام هنسودنک هقش دک رمابوسلا هطاحا یم رح ندقفرطیهو

 رانکس هالاحوش ۰ یدیا شلوا تریحو زح راچود ورشم هجور یځدوا
 EE مسج هدرالوج و لباقا یرضم عفد كرااهو هلا راهقرف

 . یدشمشلح و ک ك یس هراح كشيا ندنغ دل وا لکشم 3

 روما تامظعم ه 5 ندودات وا هر اتم تا ۳ 0 روشم سلح هباع ا

 شاروک موزا هتحاصم ةرک اذم هلعامجا كناملع رودص هلیسح قلوا ندهشد

 داش هدمومع ساحم قحهلوا دقع هدلا> ینیدلوا رضاح ماظع رودص هدهسا

 دنفم یرازف كروم ناخ صور ولو رازف تروصر لیافا یا

 مارک رودص هدصا لوا یم هنس هظحالم رولوا لاقو لف بحوم ود یدفل وا

 یرلهملاعم و تئارقینارب رحت كف رشهلبا باج هیمالسالاخیشروضح رشکیا رمشکیا
 رودص دلم وا بیش ینزوص قمللق تراوشم نما دقه الدق دل وا نا
 0 مسر ربغ نم قرهلوا باج 0 ةاط اط هاهج و لوا ماظع

 فیثک رکسع هدهسیا مها هوج را نم ینرضم عفد كن وب هدقدنل وا تحاصم

 ل اه عفد هلا هظفاحم ى4 اع تلود دودح ندلا زت كلبدمش ندخ دلوا راوشد قوس

 E قفل وا نعت ظفاحمر هلا مداز رو ۳ ید ه هرونم هدم هد

 رورش هللا هظفاحم ییلاوح لواو عفد ینضرعت كندکم فرش نالوا یلوتسم "الماک

 هلاةبهیسالم دادفب یک کج هلک مزال كلردنوک هیهدج یخد ربزورب ردیا عنم یاغب
 یهیلع تاود تکوش هراساهو بولوا تاذرب ردبا ملکت یرعو لع لها یدنفا

 یراکد ید زلوا یلاخ ند هدناف یخد یسلوا علطم هنراریمض رمضم ك ران آ هلا ناس

 ید رح الا یداک یبهش یک نوا ا هلتعلوا راا ندیالسالاخیش فرط

 اساسا ریدنود ید هدنروشم سلحم نالوا دقع هدیهان یوتف هناخ هدنرخاوا

 دادفب ید a ا رام دادغ و طوف لو |

 ا ا O ا فرص ندشرومام ك ۳ یرملا تقو



 كنب رکید نداماع كج هدبا قافتا هيام باج و قاف باس ندنایم ككردا ماکت و ثم

 . یدلری و ماتخ هساح قرلوا رکر ارق ینستو باا

 نالوب هدف رط لوا ًالصفم ندنفلرادرتفد رصم زونه الا هجور ًاقفوت هرارقوو

 هحوتلا یتلاا شحنو یعاحتنس هدح هلترازو هنر هنس هدهع یدنفا ف رش دم

 ندن رام وطرمصم و رب رح رکسع رف كسب ندههاق رصم هقشد ندنقاخ یسوق لمکم ۱

 ۰ یدنلواراعشاو ها یسمایاباحصتساهناخ هبحو ی را وط تعرس ییاکرادقمو هب ر وار

 هدهرونم هس کم تدمر 2 غا دعس N ETE فس ود هح وق شوتم

 توادک اتوعم هن اح راس اه و ها تاعفدو تفلا هلا لاهاو تماقا هام | قاماقمکاق ۱

1 ۳ 

3 
0 

۱ 
 یناربمریم هنر هنس هدهع ندسنعلدلوا شملبا تسناوم سک, ید هژرلنآ كرهلک

 ۰ یدنلف هبح ون یتاظفا 2 هر ونم ٌهندم هل | ۱

N cg = 

 هنیدب ینوک ی جندب یعرکی كبجر یی رش سما هیجونلاب یماضق فب رش سدق هلیس هبا
 . یدناق مازعا هدجنبناح ناه هلبا مظنت ندیریم بناح یهارج رخو میاست
 اح هل يرد هدننس رغصو دلوت هدهصق مان لسرا ندننافاضم روز رهش یدنا مدآ

 هدر راک ر راود هلا دور و هن داعس رد رو نا تق رعمو 7 لصح هدارواو ترڅ ۱

 هليا قلناوخ یراخ هدرفس ماکنه قرهلوا هماطمو تیحاصم مز مه بوشالوط

 ۱۲ ۲۰ ا نساکهللا یلشتفم قاقوا هفد کیا رو نسردم كلاس لخاد |
 هنس هدهع هلق وس كنارک ضم هدقدنلوا یرحت یر رداق هلادج و تح هللا راساهو |

 ۱۳ت را ۱ ورشمهحورب قرهلوا هجوت یولوم ضرش سدو ا

 هن ردا هنس هدهع باخالاب یدنفا مدآ ندما رک ناسر ادم راک هن ر ىدا هللا هه و

 هب هرونم هنیدم رام ۳۳ و ندنفر لاو رکم کم ریما ییردس و |

 E نا وا بصا یطفاحم هرونم هدم حو رشم هج ورب هلسلوا س رف لامحا یراطاست

 تولوا ندننازیحتم لبا جا لصا نع ن دنعب دلشالک | ینح هس هلوا یفاک كناشاب دعس

 هبنراشاب دحا یظفاحم طابمد ندناریم ربم نالوا برج و مدختسم هدنرفس رصم |

 هل وا ید هدنناح رصمو هاغمل وا لاسراو نانعل هنس هظفاحم هرونم هدم هلرازو

 هد رجامدقم هرزوا قفلوا مادختسا هدنر كنا هلغملوب ندلاح ةمزال یسغلوب كتاذر |

 یسللاو رصم هباغا مهار ا نالوا شملیا تقایل تابثا هدرصم ًارخؤمو هدنغاغوبشاب

 كنا ینس هنغب دل وا شلر و ناعل هلا سالا یتعاخ یان ارم رام ندف اط اشار ورسح ۱

 ۰ یدنل وا دو ۹ قل دصا ندناعسرد د یل ارم رام

 هدلاوش لالا> ثناشاب ف رش دمج نا وا بصن یسلاو و دح قاس 1 ومر و 0

 ص رع و 2 E داسا کا تک ay ° راح ب اح ج E ندرصم ح
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 هی ۲۰۱ تم ۱

 ۱ هرم ه ززوا لک هداید رد هرتعم تاود ضعل ند هکم یاف رش هدننمض تاکش |

 . رلیدبا هدکعا دراوت |
 هدنسهنس چواقرق زوب كن باهولا دغ نرد رر زا یزدنلوا نام هدالاب لا

 عامناو شمالشاب هوعد هنیعدم ودنک یناخ هلا ا راهلاسر ددعتم كردا روهط ۱

 لالح هسراشادهدم ودنک یرللامو رده یرلمد كردا مکح هننرفک كراناسعا ۱

 ۱ ثالطاب تهدموت ید دوغس ن دک یش هبعرد ۰ یدا شملبا نالعا یشدلوا

 هدناف و و لک هلت سم تم رکو هد رعلا هر هلب | هاتس و وب كردا ماي هنګ ور ا

 الماک ینسلامشو یقرش بناح كنيمرح كردبا عیسوت یتموکحوب زیزعلا دبع یلغوا

 ۱ نه رس نمزج ندشدلوا شعازوا لا خد هر نگو شما الشساو طض
۱ 

 هالا حرجو در ینا ی E قاعو ز راخ رلهنس هڪ هدن ر وهط ءیدامم م كىاه ولا دعو :

 تهدمبوش وا رب رکر اکهدهساا راشملا فل رب :اتک لبخ هدناب وب قرهل وال وغشم ۱

 یدافحاو دالوا كاهولا دع ندم هدناواو قرهلوا رمالنم هدب رعلا ةر زج ییاهو ۱

 ' ینیداوا شلک هدا رو لاح هتشیا ۰ یدیالوفشم هلا یمن و نشت كاطا
 | هملع هتحام ندنراقدلوا فقاو هلا تقفح نوه ریت رگبار

 اله ورم موز وا تعا ا قاشکتسا قشادلوا هی راتنو مارا یراساف و ۲
 هی و اعقاو رل دردن وک ییدنفا مداو رلیدتنا ره دب لرد رک هد كن رب ندای

 یداذلرک كلردن وک لوا هنس e ا یدرولوا Ab دسرو ج كمدار

 ۱ نانسو فیس لاا تونم ا هلا ناسل و ق ه رکصا یر دات نشا هسح ون

 ثح هاس هدا عفد ینابهد ههاد وب مو ۰ یدشمر ولا 3 روى هتحلصم هب وست هال |

 تار ادن هلع هدصا لوا ا راوشد صا قوس هف رطلوا كنهفاک وقر

 ۱ . یدیشمابا ثشل ههم ,ظفح

 هراشد او ع ويش هدنف رط نع هرزوا تع رس الا هج ور كنساهو بهدم هسلا زب زعلادع
1 : ۳ 

 | ندی دلا كرد یکح هل هدا رخو طض هلن وهس ی دیگ ملقا ەلىم الشاب

 , یش كنس هبحان هشم نالوا عبات هربسع یدمشو عقاو هدنس زا رتسع هما تفناط

 | داسفا ینفرط نم ناقش نب لاس یدیشملیا طیلست هنیرزوا نارهز ینابقش ن ماس
 ۳ لئاف قرهلوا راغم هر هحاصم نالوا دقعنم هدنس رار لا دع هلا بلاغ ف رشاو

 بلاغ فا رش هس رز وا كنو ۰ ید وا ردا طاس هن رزوا ینا سم كىلا ف رش

 وا اف و هدهع هلا لاسرا تار رح هد وعس یلعوا ها | زب زعلا دع قر هلا زحاع

 هدر وما 0 تولوا یمانا رخاوا كز زعلا دعو ۰ یدشمشود اب لاحر | 1

 یتا شمالشا ىلا نرق كتهساهو تموکح 1 رظن هشدلوا روتر دو یلعوا ۱ ۱



 چک ۲۰۲ ی

 هل رام ر و باوح g5 نوسلوا فقاو هلاح تقشح هلا تماقا هدنارهز ردنوک مدار

 تاکرح ا علطم هلاح تقشح یر هناهز بلاغ فد رش

 تسودک و یردار كنسهحوز نوجا هفت ین دلوا بج وم یحاص ضعف كن ەعقاو

 ندفارشا هلن | ینلاطلا نجرلا دع اک نالوا یرارسا مرح و نعوم هداز كا

 هنهدم یاهو ینیاظم 1 لا هدب راقدراو هار وا یدردنوک هبهبعرد یقاود صضع

 قرهلوا یخ > ندافرش نالوا یساشرو تاقالم هلام رح از زی زعلا دعو لوخد

 كنسلاوح و فلاط اک ایدز زعلادع بودا دعواک این طض كن هم گم هکمو تحاصم

 تاقالمهدهبمس ر تر وص هلبا ز زب زعلادم 2 هعفد رب رکلای اف رش ندش دل وا شەر و ی راما

 جت ورم راز شا ايوا هر 1 بوقح ندهعرد ی ۳ شلوا رب هکر ار 9 هو ؟ ادم اب هلا ناْمع اا ا یا

 ینهذم یاهو هداف رش نالوا یساقفر نامع هدهار یاننا نکا رولک یرغوط هقئاط

 هب هعلق مان تالاسع عقاو هداح قهاش هدننهح فئاط هدلاح ییدلوا رداانو حدم

 ا د ناودع نالوا نطوتم هدراول وا نولوا یسلسق ودنک و لوخد

 هنسودنک ید لئاق یهدنفارطاو داشک ینغارب تواقشو توادع ناه هلا عج

 دس نالو هدشاط تقولوا بولوا یردار كلااغ فرشو یدتا داشاو عاسا

 عابتا هب ودنک و یدلیا فیلکت یتسعا لوبق ینیهذم یاهو بوردنوک ربخ هنیعلادبع

 ردق كسب چوا نیعلا دبع دیس هن رزوا كلوب ۰ یدالشاب کنج هلیا لئاق ناما

aRج رعلا یداو بوقح ندنس هعلف یدوا ید رو هسرزوا كنامع نودا  

 ذخا یسایشاو تاناوح بولوا مزهنم یرکسع كنامع لباقتلا یدل هدلح مان

 كنقش لوا تاذلاب بلاغ فی رش هدعب یرلک هفئاط اعاغ نیعلادبعو یدنلوا مانتغاو
 هدهسبدلیا قدضت و برض هحبلخ هليا هربخو نوط ینسهعلق تالسع بودک هنبرزوا
 . یدلبا تدوع هفاط هلبا كرت هدلال وا ینامع بوسهدا رضخیسآ

 یتهج فئاط نکرید مه ینکوا كنالالتخا یهدنتهج نم بلاغ فرش لصاما
 لا رع ههبلع رارکت بوربشاش ینغج های هل قحیلوا لالتخا راتفرک

 هم رکم ندن رش اهد هت صر كنه رطاعو یدلاق یسهراح هقش ندکعا

 ندقارشا هرزوا 1 تیاکش ضع هتلودو رابدش ود هشالت و فوخ ید یسلاها

 . رایدتبا تعیزع هلوبناتسا بوقیچ ندهکم یرایضمب
 ۱۱ ا لیتو اتم هدایز یراع ضحت ناخ ملس ناطاس ندناعوقو وب

 ندحورع هناصع ٌةورذ هذه ةلالا كراساه و ) هللا لاسرا نوباه طخ هعطقر

 نعت یاوعد دوخایو روصح یبهیهکم فب رش یراتوادعو ضغب و لوهح یراضغ ۱

 ردیس هعننص كناب رع نوجما حاص ضل راربخ هلوقموب هدکدتنا فلکت و راطخا |

 . Iو اص رح ياو رص ىك هو ا =



 هی ۲۷۰۳ ای ۱

 ۱ لاحرو ماظع یاملع هسا | هن یلصاح لو یبهدافاو لالضا یلخ د رخ ها

 هرواشم راکر ءرادا هدنساب كلروک یبهراع تکتم سا و وا زنم ها

 مظعا ردص ینوک یجنج وا نوا كنهدعقلا یذ ندنراقدلوا شما صاوبد (ن ۳ وا

 بابرا راسو یدنفا رادرتفدو یساغا یرحیکی و یلاع باب لاحرو ماظع رودصو
 نایمرد یسهلئسم یاهووشا بودیا تروشم ن هجا دقع هدبهان یوتف هناخ یروش ۱

 ندراضح قرهنلوا ناس و هدافا هراضح 2 نانلوا راد اکو ردق هبیدمشو

 هاراششو ) ینا ندلا اش یردیمعاد لا ور هدفدلوا ۲ مالعستسا

 یاضتقم یی :E یک هنس رارزوا هلکعا نم یرادصق ءوس هنش رش نامرح

 هبهمظع دامو ردتراع ندقاروا دوس هسیا هاو نانلوا درس بولوا تاد

 رکسع ندرصم بناح ناکمالا بسحم ) مظعا ردص كحد ( ردجاو مادقا العف

 بست و لیمح هبهنفس هلبتف رعم اشاپ نادوقو بیرت تامهمو پوط ندنداعس ٌهناتسا و
 كل رکسع نانلوا سرت ندرصمو كنامهمو ) یدنفا رکسضاق نکیآ رد ( یدئلوا
 كماب یتساروا ) ًاباوج کا ید مظعا ردص هلکعد ( مولعم ند هل ینج هراو
 بوبد ( رد هتساو هردق مکح یلوصو مدعو لوصو رد هدنجراخ كرش قوط

 ( نفیسلا یهتشل ال اگ حایرلا یرج) ید یدنفا كب تمصع ندماظع رودص |

 ۰ یدیما اب ییالک كمظعا ردص هلا تئارق ییعارصم |

 روصف همه هروک هتفو یدنفا هللا ءاطع ) یخد هداز قحالم ندماظع رودص

 هل وا لاغشا راساهو هنا لاسراو قوس رکسع یخد ندرخآ فرط قحنا ا

 حلت یتسفلوا رکسع قوس یخد ندقرط دادغب بود ( زالوا یلاخ ندهداف

 تاذلاب هنیززوا راساهو ید كنسلاو دادغب مظعا ردص هنب رزوا ینا راطخاو

 زاخ هقش ندقدللوا راعشاو سا هنسودنک یسعا لاسرا یتسادختک دوخای یستک

 یفیدلوا شلردنوک رلهمان او انام رف هراعلا ی رغ یخد هلئاقو رتاشع ی هدنف رط

 مزال هی رشلا ةقاطلا ردق كد بیدمش ) یدنفا كی تمصع هدکدتنا هیاکح و ناس
 ترت هدنراقح ندرونا عرش لق كراماهو بويم وأ عقاو روصق هدربب دن نالک

 یاضتقمو تعجا هیاوتف هرکص ندقدنلوا ارقتسساو عبتت هیهلا ماکحا كج هدبا

 ندنعون جراوخ كرلباهو ) كب ادختک هلکعد ( نوسنلوا تکرح هرزوا عرش

 هن رزوا یسعد ( ردیللوا مولعم مقاولا یراب مکح نالوا یراح هدنراقح بولوا

 هدنتعاطا تحت ارهاق ناطلسرب لصا نع 9 هلا رادتنا همالک ةت كى تمصع

 قالطا هران دا جورخ ندساطاس تعاطا كردا نملسم یاصع قش نیا

 توموا روب هنمو ما لوق او سم رب لا نخ ناو



Be 7دیگ ۷۰۵  

 ۱۳ لاتتسمو فر ییجراخ طفلو فیصوت یرافدلوا موقرب دازآرسو نیشن هیداب |

 یراهبضق جاخو بز نب هللا دبعو ے رعت یک دلک مزال لئاص عفد هایضرف نمشد

 كراماهو) یدنفا نیما دم هداز یدنفا یلو املعلا سیر هدعبو یدایا حیملت و اما
 ۳۱ سان بولق هلادوعض توکو روع راک هتسراغامد وربندهنش شا مرتب

 هد هسلا روم هنا یشدلوا هن یرلضرع روا دشا یراکدلبا ناحلخ و سحاوه

 هلا کم فرش ) ید هدک دد ( ردرتاوتمو روهشم یرلهفانم هللا کم یافرش
 كنبراترضح نیسح ماما بوراو هبالب رک تشد | هدیا میلست ینسهشقانمو هضراعم ۱

 ېدو تراغو بهن یماجما راکداو فح هحوب نالوا هدننورد هلا مده ینسهق

 بوللوا هلاقم وللو (یدیشما اضتقاندن تراسح همادعاو لتق یتاخ ردق زود زکس

 مزال هدنقح راساهو یک يیدید كکب تمصع تبیان هلخءازوا لقو لبق كردک

 ۲۳۱ ا تک رو لمع هاشاضتقم قرهنلوا ارقتساو عت یعرش مک نالک
 ۰ رد دیقم هدفصاو خخرات ويد یدار و ماتخ هساحمو ماجا هزوس هلکنوب بولوا

 لاح همزال یرالاصتساو هلازا هلتک رح لوا هنس شقلا ىلا هنرزوا كراساهو

 ۱ راساهو ندنلساکتو لاها نالوا عقاو هداب وب كنهیاع تاود ىدا ندتحلصم و

 رااح فقوت قرا هنیرزوا كلوب رلبدلبا تنکم ؛رئاد عیسوت ردنا هدافتتسا

 قلراو هتبرارزوا هلبا هفاک هوق یک ییدید كنرکسعضاق ییا مور نامه بویلوا
 ا ع نالوا راکرد كالع تلود طق یدما ندروما تاحاو |
 هدما «یداب قیاس لاونم ر ندشدلوا راوشد صا ثعا قوس هفاک ءوقر هلب وا ۱

 فثاط كراساهو نکشما انتعا هنس هظفاحم كنمرحو افتک | هلبا هظفحت تکرح

 یخد تلود یالکو یک ییدر و ناجلخ هنیراترضح میاس ناطاس یرلزواجت هنف رط
 . راب دلواروح هغ وق هادم یشاقرهلواتربح و هش دناراچ ود هل اراک ماحتاهظحالم |

  ییدتشیا ندنو ندنوش ینامولعم هدابو كنهداز یدقا یو نالوا املعلا سر اما

 كراساهو ندنشیدلوا فقاو هلاح تقتقح زونه قرهلوا تراعع ندهنابماع رابخا

 ند هلا لح ههسفانم یهدنرانس هلا هکم یافرش یتراب راک بصعت راوطا ولردوب
 هدازیدنفا لو هکنوح .یدشمامهدا ناعذاو كرد غ دلوا هئسمر مهمهحتل ود و

 تاق وا را ما هدنروط یراب دب ثارم 1 كلوماتسا قروهل وا تادرب نکن ز تاغ ۱

 هصف نالوا ددربم اب تامولعم هام رمم هحیاشاب هحنس ودنک ندنکی راک هدا ۱

 . یدا تراىع ندنایاورو تایاکح ییدتشا ندراقواقلادو ناوخ
۱ 
۱ ۴ 

 ناپ رج هدساح حو رشم هج ور یتیم هغ دل وا تاذر دیدح هسا یدنا كب تمصع

 قا مود مدردنج وک یمظعاردص هک داش ندنش دنالل وف ناسل ولتدش هدهثحاس ندا ۱

 1 هلکعا ظ



 تمصع ویس وس راز وس ناشیرب هدساحمح و رشم هحور ام كنهداز یدنالو ۱

 هس رار سا تان و رونل و یر ندرودص هد هملاکم سلام تقولوا ارز یداراو

e) ۱1 ۰ ۵ ی 

 کرد شمزاب همان رادتعا 2 هب یدنقا و هرزوا I همظعا ردص هلکعا

 ۰ رووا دارا هاش ر ( ۱۷ ) هدر ر یروص

 ودنک وشمرب و قلفوغص ها هساح هسیا یسملا روج هنساطعا راباوج هح رس یب

 كمنلس ناطلاس هدنه> ودنک هح ا یداشمروتک هصش هحیلبخ هن رح و نامش

 یرامتعاو تلخ كوس كەح ود ین د تاک تمصع هدهس دارا و یصوصح هحوت

 هتشلا یدا ولت نفت ها E هل یاضورعم كنلاع باب یتح رول, دا مرح

 ید كلی ناطابن هدنفح یره وا هدنرزوا كل د مداتا لوا و
 . یداراو یهجوت هدایزژ

 ندهسفانم و هشقانمیغد هللا یدتفا مالسالا خیشوررندتقورب هداز یدنفا یو کی دلاق

 هب یناطاس عمس یراهتشا هلباراوطازامشقاب هیاماع كنس ودنک هلتهح و یدا لکد یلاخ

 | هلع ءانن ۰ وک نت هب یهاشداب تاهحوت نالوا رمتسسم هدنقح هلا اقلا

 ۰ یدنلف اللحاو فل هس ور ینوک یحنمر ك كنهح ایذ

 هنهدم یاهو ن کیا لكنا رف صاوخ كىلا ف رش هرزوا یندن وا ناس هدالاب

 ۱ شلر و ینراما یاح فاط ندنف رط یاهو زیزعلا دع هتسودنک هکما لوخ 5

 1 اس نالوا لا هن بتناح بولوا نده اهو یاسور هلا ینلاظم ناعع نالوا

 فرشو هل راما هطاحا ینیلاط بواک هلا هملک رکاسع و دنسشا یعرکد كلاوش ناقش

 ۱ تافل قوح كب هدنف رط راساهو قرهنلوا مابق کنج هغو هدار وا رد بلاغ

 هدن راجر و روس كشاط و هلغملغاط یخد یاب رع كىلاغ ف رش هدهسلا شل هعوقو ۱

 نب هللادبع دیس نکیا راکفاد هلا راک م احنا هظحالم بلاغ فرش هلغلوا ادم راهتخر |

 یرلکدتک هبهکم هل | كر ییلاط نیلهحبک بور دیوا هبودنک یرله رش رکیدرو

 ءم ىمەق رفت كراساهو هداننا یش دلاق هددد راو تربح بلاغ فرش هحل وا مولعم ۱

 فیرش هنیرزوا یسفوا رابخا ندنفرط سیساوج ضمب یراقدلوا هجوتم هیهمرکم
 ام ea هلا لو همردسکر هرزوا قمراو لوا E نده اط بلاغ

 هس یتسُه وا تناتمو تات هدهظفاحم و هعفادم صا نکر اقبح ندش اطو یدتک هننناح

 | ةاطةاط یلاهاو رکسع نالق هدفاط هرکص ندنج ورخ كن آ هکو لاح یدتا هصوتو
 ۱ ندف رطره یک یراقدلوا فاو هلاح و هسیا راساهو راادنوط زوب هرارف بوقح

 كران دا رارف هللا جورخ ندفاط ح ورشم هجورب بودا موج هنرزوا فئاط

 یلاها هه یهدفناط نورد یک یراقدلوا فلت 2 رهشود هنس دن رام اهو را



 و

 هیت ۲۰۰ ح

 یراقدلو و ماع لق یرانا تورک هفاط راساه و هل رالاق راحانو زجاع یخد

 راندا مانغا ناو وا
 ۳۳۶۰ یک E نودا ل هتنراودرا ناشاو لاوما نالو هدفاط راساهو

 كملسو یراخ هلع ۰ رایدنآ هراقافز یرانوب بوغا تر هراباتک زکلا
 3 او هقف تک لوم هرزوا همرا نهاذمو تیداحا بک راسو نح
 ید رافحصم هدنرلحما رونروسهدنتل | راقالآ راباتک هجرلکم ندهریاس نوو
 هح وب هدیدم تدم یدم هدا تراسج هغمر دلاف یرلنوب 9ک یدا رونو

 اا ا لاوما یدلاق هدنتلا یراقایا هلو هربتمرات او هضرش تتک
 . نایدتسا میس هدنرلس رایشح و لوا ینسفاب جارخالادعب نوجا

 هدنتلاكف اط ندنغدلو لام زار نکردا رفح ییقاوم ضم هدانئاوب یرابضع و

 ۳ راو راهدروتک هنتسوا ىلا كفئاط هلا رفح یرلهناخ هلمعا وند شعاراو لام

 موب دننام ید مّوشم سک ا مان ینیاظم نامع بودک هبهیعرد ناقش نب لاس هدمب
 ۰ یدلاق قرهلوا ربمآ هدا رخ وب

 اا یناعوقو و یدشمتک هنف رط قاع هلت انعهحنم ز هداتنا لوا دوعس

 کم هلا همضع تعجح ه رکصن دک دناتاقالم هلا ماسو تدوع ههعرد قرهلوا نون

 بوک رواکمیلاها هدندورو هل قانوق چوا هر هم رکم یکم و یدلوا هحوتم هب هم رکم

 یدالشاب کلک جاح جوف جوف ندفرطره هدهرصو و رابدروق یماما جح هنسوب
 جاطاریما و اشاپ هللأدبع هداز مظع یماش جاطاربماو اشاپ فرش یسلاو هدج هجا

 بولک جا ردق كيبشب نوا ندیرتمو رلپدلوا لصاو كب ناّنع حروک یرصم
 هتسوب هيلع ءانب رایدتنا جح هنسوب ید یش الکم هلا دیعس ن ناطاس یعاما طقسم

 | ندکلهلغویدوعس یدلوا كاهیغو ماحدزا هدتروصكدل روک هنسرب چیه هد مسوم

 را ندرابناهو هدنراقدروط هبهفقو جاخو ىدا تکرح ندرب ینیدلوا بوک روا
 یدلاغوج وکتفک هدن راکدلبا تدوع ههم رکم کم هلا ماما یخ كسانم جام یدلروک
 فن رش هباعءاس یدلشالکا ین دلوایشان ندنترثک كقلخد رح ینقوت و ثکم كدوعسو

 نوجایسهلقحهرهش جراخ و یدلباقب وشآ و توعد هداهح هللا لسس یف یراوز بلاغ

  بوقبح اشاب فرش یسلاو هدج لوا ندهله هنرزوا كلوب ۰ یدردتسا ادن رللالد

 كتقوو ندکل زسهربخذراجااربما بوسقبح یرازیاس نکل یدروق ودرا هدج راخ

 لوق مه رتسوک ییاوص قی رطو )هزایهدوعسهرکر بورا دلباراذتعاهلثحم ندنسهدعاسممدع

 | بوردنوک مدآررب یربهو رایدد رولوا بجاو قمراو هنیرزوا تقولوا هسیا زمنا

 ۰ راد دنا بارخ "الماک یهصقر رومعمو ناشلد

 ۱ ۲ یدوتس)



۲ 

e ۲۰۷ - 

 هدحش بناح هان اهصوصخحم كوا ندهلع تلود فرط هرزوایشدلل وا نا هدالابو

 یمه هبعرد كنيدنقا مدآ نالوا شک هبهم رکم ءډکم هلباجاخ ءهلفاق ه رک وبو شاردنوک
 جازمتسا نددوعس وید یم وسلردنوک هنیراودرا هسخ وب رولک مزال یسلردنوک

 ضرغ ندزمتم نع هللا تیعجوب بور و راباوج هنارکتم هرانوب دوعس رایدسا
 لارا هلبا عفر یروما تارکنم ندقارطاو همرکم ءکمو حالصا ینیدناقع كقاخ

 ردع ون ندزهرط یدعتو ِ هب هم رکم کم هنکسو هجاخ ردحالف و زوف قل رط

 تلود ران وشا عوجر همالاسلا و نما جاج نالوا دراوتم ندن راف رط رصم و ماش

 هدعبو شعد مهدنتبن كنا باج هقرط هدنفرظ نوک جاقر, ید یتوعب هیلع
 هبه ر اح Ee ندفرطور طقف ردشملا باج ییدنفا مدآ هلا ص وصحم وات

 هدنکم-هدایز نیا ردراو ناماو یار دک هدنرظ نوت ی

 یدکر وا سک یه ندنوب یدرب و ییاعق باوج وید مردبا ماع لتق هسرولوا نالاق
 . یدلوا رک ر او عبحشت كبلاغ فی رشو

 (۱۲۱۸ هنس عیافو )

 هدهسیا رلیدتنا احر هرزوا كا تماقا اهدنوک نوا هباشاپ هلادبع هکمناعاو رکا
 بوقبح یرصم جاطاربماید هدنستلا یدساتک رح هدنشب كمرح بوبلوا دیفم

 یتسلاها همرکم ءهکم ید اشا فی رش هلا بلاغ فیرش هنیرزوا كنوب یدتک
 ۰ رایدتک هبهدج تونل رامصا ههللا

 ما دوعس و شلاق هدههر ae *نکم ناعم ادع دسیردار كلاغ ف رش طقف

 SEES نوحا هلا تس نارج بودا لاسراو ادها قارصقر و بوزا بوتکم

 هبذکم رلیدیا شمردنوک راحلبا نداملع لضافا ید هکم لها ۰ یدبا شمهلد
 لهاورلیدسا تاقالم هللا دوعس رابحلب | هدلحم مان لس نالوا یسهفاسم قانوق ییا

 کمک نوا نو ځا هرس نت ) دوس اباوح هراب | رابدتسا ناما 8

 ( زکسهعا كم رش یش ر ههللا هلا مده یمانصاو رکندا تداع ههللا زکلا

 كمشرک هثحم ويد ( زیا تدابع هیربغ ندهالا زب ) یهاطخیش ندرابحلبا كحد

 هدایز كم ینا ندنلوا شمتک وقت ندد كلغ لش رک دوس و

 اراوربص كنسودنک یسوزرا كمرک هبهمرکم کم ناهقرهلوا طسنم و نون
 یدنازوا ىلا هران | ناخ بوستسا قعازوایروس ناخ ند داوا شا لس

 بووس یرانوس ینآ مدتا هدهاعم هلکرس هرزوا ید كنلوسرو كهللا ) و

 ایدّسا هدهاعم هنن رزوا روه و ید رلت | نود ( زسهلوا نمشد هن رامتد

 شردردام ین :کح هلک ا E اود هسا rs روسو رابدسا هفاخا یدوعس

 سس سس سس ۲

 هر
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 هاشر ( ۱۸ ) هدرز یتروص یدرب و بوزای یدغاک ناماو یار دوعس لاحرد و

 E یەم 5 کک 3 یلاها هلهح و ینح هل وا م ولعم ندنسهعل اطم
2 7 

| 

 أ

 | شمل | ںاطخ هلهحو ON هس رلهبم الاسا تم كرداتوعد همالسا ند هلا

 خاش رح ندنع دل وا ن ا هدای ز ك قلخ ور نسخ ةعف و نال ەد4سل |

1 
 مس

۰ 

 لاها هلح E ندنزا هعح لوصولا ههم رکم کم دغ 9 ا هج یب دو

A۰  

 تونم تاقالم e یداصا و یگ سع ر دد هد وع ی 2 ۱۲۱۱۱ اس EE E یکم A شا رو

 شلردروم رداحرب هس SR 3 زواهم 5 5 وب و رجا یا اشا ودر را طو

 راوس هننم رر رحوا رشکیا ہک ات بودا تماقا هدرداح یدنفا ا یدا

 ( نایرعلارذنلا انا ) ایوک هلب رلهصوهخم ءهلولو بودا روهظرابشح وقوج ر شاوا

 مدا نکرک تولوا راوس هنر ۳ رفنم یخد دوعس قرهلوا نا ی یتسایا سم

 یاهو ندخدلوا شملا صا ین EE رم ۶ کم ندورک تاب 9 , كنىدنقا

 هتسهممخ يهدلم مان هداعم ید یدنقا مدا ER ردقدنلا یسهفر 11 و ۱

 ردفل روت |

 لوا تعاس ج وا نددنفا مدآ ینوک کرک كم رحم ینعب لو لقا ها دوعس |

 هرکصندک دا فاوط یا رش تد لاحرد یک یشدلوا لخادهب 4م رکم یکم هل رکسع ۱

 ۳۳ ۰ سم سکه هدنفو قلشوق نزاو یدک هنهاکرخو همبخ بوی
 املع هلمحاب و رابتفمو یضاقو ناعلادنع دیس هحنجوم هلکمردتا ادن رالالد وید
 یدقبج هتغامهصاب كك و ب كا كنافع باب بولک دوعس هدنراقدلوا عمتح سانرتاسو |
 بولا ىەدلب ۶ یضاق هنفر ط لوصو ییدس فأ تاللادسع یستفم قنح هنف رط عاصو ۱

 هدبع رمه) ىذلا هدم ا ( دا ییادلوا ش شلزبد هنفا رطا تاقتاو حد سان ر 4

 ترمضح هطخ نالوا ردصم لس هل دج هلح ( هدحو نازحالا مزه و هدنحنعاو ۱

 همالاسا ی زس م CS ا ب انح ۱ مدتسهک E 9 ندک دّسا - تنارف و یاسالار حق

 زکعدنلل و هدب ودى| تداسع ههللا ز JL یرسو ید ا صالح ا رشو تاده ۱

 هرلن وس یهللا هرزوا همالسا تع رش و مربا توعد هتعارف ندتلالضو كرش لاح |

 ۵ 7 دد (مرتسا تعس ندزس هرزوا قلوا نمشد هنرانمشد كوهللاو تسود

 | لها ابو تون هاا طح یدتنا.تعس"بولک نک یهو یدنازوا یلا.بوروطوا |

 (کر

 | مشتسمو نونع هلا تمالسو نما رخوب سک یه هدقدنلوا تئارق كردا عاهجا

 ور هدهسا تک هتشوکرا كد وعس یدنفا مدآ رک ذلافلاس دا ود هتشلا

۷ ۹ *, ۳۹ 
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 گم ۲۰۹ رس

 هدنسهرآ ماقم هلا نکر كردبا عاتجا هدمارح دجسم هرکص ندنزام یدنکیآ هکم

 . یدتیاتدوع هنهاکرخ بوبد(مهدیاناس یاسا طتارش هزسهک ان زکل وا ظتنم اکب
 هن رزواماقم یک E منمز ید دوعس یدنالب وطقاخ هد رصع تقو

 ندنکیدلبا سابق و نط زملیبیشر یک ینا AB یتسیلاهاهمرکم کمو یدقح

 هکدتانابب ییهاسمیهو یدالشاب کم | ملعت هقلخ یلئام یکیدلیب كن رلناب وچ نویق
 ریدنوسالکا یخد هلهج هک ان تبایهف هقاخ اباطخ هیدنفا كلملادبع هیفنح *یتفم

 ندنساملع كراساهو هدلئاسم وللثموب یلهاح كا كانسلاها همكم كم هکونلاح ىلا
 ندنایب ینفیدلوا مارح انزو رخ هلئسم ییدلبا نیقلت و میعت ادتبا كاو یدیا لعا
 ۱ 6 روید دوعس ريما نوسلوا کم اعم ساثلا اما ) یدنفا كلملادع هکی دا تراىع

 یراتبو زکیدبا مده یرلهبق بوقیچ نوک یترایو ردمارح انز ردمارح نه
Eیسادرف یدّسا باطخ هبهماع ود ( نوسلوا دوم هقش ندهللا ن راپ  

 یندلوم ورایدالشاب کم امده ینیطاص رث امو دجاسم رالوا ورپ هرلنا هلا رایباهو
 | هشدخ ترضحو یرلدلوم كنا رضح مهنع هللایضر همطافولع و رمو رکب وبا هلا

 ۱ هلا رضح نعم | مهیاع هللا ناوضر ن رک باح او یتسهناخ كن رات رضح اهنع هللایحر

 اماع كرەد ( اهومتنمس ءامماالا یه نا ) هاکو كردنا ینغت هاک ی راقم املعو ایلوا

 هىع رد یا یارقلاما راهداررح لوا هدنف رط نوک چ واو رابدتنا مده

 ۱ : رای دن کی هنس هب رو

 كماما ر س ھو یهن یتءاج ددعتو E هدمارح دحسم دوعس هرکص ندنآ

 اع ا + یدنا نها مرزوا یخلتوط لیلا روتسد لوا یملق راک هد و ۲
 ینح یرصع تالصو کلام یرهظ تالصو یفاش یزام حاص هلبا مالسا تعامح
 . یدیا رالق نالک تسار ید یزاعوسش بولبق یرلماما یننح ی زام ماشخاو ۱

 یستفمیننح نالوا کم ءاملع معا هلا كدوعس ین وک هع یحندرد نوا كمرحو

 عاما کا یخد دوعس یدلوا ماما هدنزای هعح بو وفوا هطخ یدنفا كللا دع

 ةفاط كرک و مالسا لها نالوا ندتعاجو تنس لها كرك نوک لوا هلکحملا
 . رایدتبا عابتا همامارب ناساهو

 هسا راو یعاونا زاسو هلک ران و قوح ردق ی هکم هل سما كدوعس هدعن

 :ا یدنلوا قا ا تو وط

 مالسو تالص كان دوم هدک یک همارح دحسم کیا رونوقوا ناذا دوعس نوکرب و

 كل رشو هتشيا بولکهضع كحدشبا ین رلکدتا هیضرت همارک باحاو ی راکدروتک
 یتس ردت كن هلاسر مان تاهشلا فثک و یدّتسا عاسب یهتسحتسم تداعو ود ردرکا

CP O DLT RL OS 

 - رای دلوا روح هعایسا ید سان و هس ردت یون کم ءاملع هها رکلاعم هلک | صا

 ( تدوج مرات )ا ۱ $ ( عباس دلج )



KFیون  

 هب هل ود همسر تاربعت هلو ها یعالوق كدوعس بود ( ردازس هسلوا راختفا

 و ۲۱۰ =

 ا تلح نوا یمالکا یترومام بهت ا
 یتاقو یز كراناروطوا هدنجا هد رلکدروتک هرداج كوکو هنهکر  یییدنفا مدآ

 ۲۱ ۱۱۱۱ نت اودا قرف هوا دوس يسه ن
 کا نیهاشدا تک وش ور یاد هقاضلادم هللا لالدتسا یتشیالوا یسعش
 ۱۳ تق نا اطا ه وتنک لیقلادم نیلا ردص
 نون ندشدلوا E قادر ا ال ا هلع ا J ا

 ۱ ۵ ع قلا قر ىدقا مدآ هنرزوا ید ( قالا
 هزکدادحاوابآ ردق«یدمشو راتعاوف رش ءهلیسو هزکیاقعاو فالخا رمت روما م

 هباتسد هرس صاصتخاو ندشدلوا قوسم یاسرا مدا ندهینس اع فرط

 ورندزمنس رفص مابو نم ) كر داران همالک ها هنارو رغمروط ندنفیدلوا شمامشلآ

 ا ندنسالبتسا كاهج نیزسکعا زارتحا ند هد رفآ درف هلبا داتعا هبهیهلا تیانع
 قلخ یالوط ندنو ردکر ش ضح هک یداقتعا تاومالا نع دادمتسا نالوا ثداح
 ا د یلوا ج ا وو رد شک هدا تردقم فرص نوجا توعد هند
 ندلوقرب و كدهبرصب یلئاق ناسنوب هدیلاوحوا یجمردت نکیا دوجوم مدآ زویسشب
 هن ره هلناق کادر و ماظن هن رم ر هنعروما بودا فرشم هلبا مالسآ فرش كدهن
 هزممکح لاهما الب هل رهریخذو داز هدتقو نانلوا نیعت لهستا لاسرا هقشرپ نامز

 هسلاو قدلوا بایرفط هزممصخ هيا كدتسا هج وت هف رط ه هو رلردبا لاشتما

 هک ردشماما روهط تو عن ندزب فلاح ههللاءاضر کی دلاق ردن دنا ی

 لاش ر هلبا هورف لمعتسمرب هبیدسنقا مدا هرکص ندک دید (هلوا تاع هضارتعا
 یدنفا مدآشمردنوک نی رداچ هلبا اطعا یراتنا رر هتیرامدآو هورفرب كلذک هناغواو
 یسادرف وشر و لک رادقمر و هج فوصر و یوشهماح تاق کیا هلاقملاب ید

 هدنسودراو شمردتا راسفتسا یی رطاخ كنیدنقا مد | هلبا لاسرا لابر زوب دوعس
 راطخا هلبا ماعطا ینرامدآو ینا بوردنوک والپ هطاوقر نوک ره همدم ینیدنلوب
 تاقالم هلبا یدنفامدآ رارکت هدنسهحناب كبلاغ ف رش هرکصنوک رب شمرایا مایصماا
 ندنغیدلوا شلروم مالعتسا یبس كنس هعقو الب رک هدنبوتکم كمظعا ردص كردبا
 هاک بول وا یلاخ ندضرعت هزب یسلاو داد ) كردا یدصت هنباوج كنوب دوعس
 یلک یتح یدتیابلس یزمتحار هلا نابعت هنعرزوا ینسادختک هاکو ینسهلیق قفتنم
 نایاع هدف رط اه بودبا ءرصاح ناسل نوک شقا یسادختتک هلا رکسع
 ههناهاش باق نکیآ لهسماالیتسا یدادغب هنسرزوا كنو یدلوا ناشی ربدادب رکسعو
 27۱۱ ها اه سس

 ( ردک )

 dla حس سس سس حس حس سس سس سس سس



 ها

 ۳ کا هام امغل .E دم طممف و ابا و فاکتسا ن ن ہک صول نوجا كم اک ردک |

 بس ماعا نالوا نکمتم هدنسح دهشم کیدلاق یدنلوا انفا ران دیا یدصت ههب رام و

  یرلکدتا داقتعا لضفا ندنکم فاوط یدهشم ترایزو دابتعا یهّشدص فذق و ناخش

 | قحتسم راندیا نعط هراتفر و و لالح هدهعب را تهادم و یرامد هاتهح

 ناس سرق زمتکر حوت هسلوا یمولعم كهاشداب یراتشک وب لاک بواوا لابو

Yen:ا کت تو ی فوات ا ۰  

 مزال كمریدتسا بتاعمیآ هلبایرجام لقا و یوکش ثب ه هلع تلود هلس هسلوعوق و

 هدنن ورد بوروا ییال 3 ز واح هر هسن مع كلام هلبا لودع ندیاوص لعفوب نکیا

 | تمام لا ون هو نور ودعم نیس اا
 همدقم و اضر لصحم ثعاب یدر كنءروک ذم لاوماو اور هسل وا تطاس تمح تب رحت

 هنسجا ماهفاو نا یتوطسو توق هک رد كتلود هرکص ندک دد ( ردامعتساو تانا

 یدادرتساو عح لحمضمو فلت ہ دنا عنا رکت راغ ءیدانا رالامنانلوارک ذد وعسةلباقم

 نالعار هسابعنا دقمم) كردنا مالک لقن هرخاددص هلسناس ینیدل وا لکشم و
OG.ناتیسامدنتسا لاغر کف تاقف هال  

 كرش هسا كمتسا ندمودعم قولع یلاطم هلوقمو یدلوا نایاع یدلوا تراسع

 (دلرضب الو كعفس الام هلا نود ¿ نم عالو) نوا تانا ی ساعدم و نوید (ردحم رص

 هلکعا دارنا یش رش ثم دخ (ةداسعل ام ءاعدلا)هلب رانا (ادحا هل عم اوعدنالف) و

 ٠ اعدوب هکرداعد احالطصا اعد نالوا یهنم هدهعرک تیا ) كردا ماق هبهثحاس یدنفا

 قاطم لعافو یتقح رّومو لزل قلاخ كوعدم یعاد اما ردصوصح هبیراب بانج

 | ردن راج مظع تدسن هکرش یرلنسد ردفا یرلتمارک تاملادعب و یک هدنراربق ااو

 ۱ تیآ ( مهرضیالو مهعفتالام هللانودنم نودمی و ) یاسوت هناوذ لوا كقلخو

 | یراهلوقموا هلا ساق هنقدصام كنشآ ( هللادنع ان واعفش ءالّوه نولوشو) هاس هم رک

 راضو عفان كقح بانج كرش لها اریز ردقرافلا عم سابق هسیا وب زکسروب دبا یفکت

 رذنو ذو هدجس هب هکنالم و هب انعو تال هدرل هشا رارقا ینغیدلوا راتخ لعافو

 یلومش هنس ربغ كن اعدو هاعد كندابع ظفل یدراردما دار هلایلا برقت و اعد هلبا

 .هتنم وو ردن و مدو و دحس هب افصا و ال وا ریاسو سا رحف ترصحو راو

 یر ترصم هلا یدع) هب هب هات دال ںدو ط كل رام ؟او د سه ط ینح هل وا

 ۱ هن رم عفد كروك ذم موف نزسقلوا جاتح هنس ەت اعا ڭكەىلع تل ود هس ر ولک ه رطاخ

 ۱ تازواح ندتف رط یسلاو دادغ ) یدنا مدا هدک دید (مردنا اک دوم دوخ

 (هعافشلاهللالوسرای) هد رب وود راخ نددص الدور هر هلکم اا هدهاشم"



 کک ۲۷۱۲ =

 هدنوب ردکعد (ةعافشلا هلا تةزر نا كىلا ىتحم بسحم كندانا) یسانعم كنس هراع

 ضرفلابو ردقوح لاما ہدەم رک تایا یک ( ةرقلالئساو ) بولوا یزام فذح

 مک هلک هلکن وب هلس هسنلوا مکح هنس راک ش ہد ولوا جالطعا یرلاعد كسان ضع

 و هدنمکحاضر دقت مدع هنعنم) یخد دوعس ًاباوج کوب دک دد (یعروئلوا
 مزال اضر ندعنم مدع ینعع یزوسو كن | یدنفا مدا ]اد ( د هسا ك مشلاب

 ۲ رب سال نکلو * حبقلا رم لاو ریا دیرح) نوجا حرجو عنم ینکیدلک

 تربضح : هک هاب وش ردشملط ا دارا یتسهباکح دعسا رخ اق دن و هافس

 عف كنس هللاو) هکشمد بودا باطخ هدعسا رخ نکردبا فاوط هنع هلایضر رمع

 یتس ءادنقا هم السلا هماع لع رخف نالوا مرک | ندنب هللادنع نکل ردقو كررضو

 هیلع هلال ص مر E a رک ورع ترضح هسرزوا كنو (مرلیا لش
 زور هک ات ردشعا عضو هتنورد دعسا رج یسان لاتا قح بانج) یرلترضح ملسو

 عقاب 1 رظن هه رش ثدح وو یدروس ود ( هلوا دهاش هنرزوا قل الخ هدتماق

 ضر هب ىلع ترضح ود ( یلعای یدشرا) مع ترضح هاکم د رولوا راضو

 اینا هدقدلوا حح یدانسا ررضو عف هرجرب هجریدقت و ردشعا تبنارکش

 را هلوا رهظم هنمکح (كرضيالو كعفتسالام هللانودنم عدتالو) هک اشاح ایلواو
 | یف رش ظفل اوعدت هدنربسفت كلتا هللاعم اوعدنالف یواضبم یضاق هک اصوصخ
 یالصف وب دوعس . رام رو ماج مرو ید ( دعا ره لیا اودی

 ۱ یزوس ود (ردشمروشود هکرش هب واهيباخ (N رد وب ك رس هتشا) عامسالایدل

 لاسرا رات اا لار زو رارکت ه یدقا مداو شمر و ماتخ هسلحمو شمر دیک

 تولک هن هدج یدنفا مدآ هرز وا كلوب ردشمللا هبش یدوع هداعسرد كردنا

 ردشمر دل هداعسرد هللا هجا رع هعطقر یلاح عفاو

 راردبا لتق بویمریو نامزو ناما هرانآبل وا لخاد هنیرابهذم ودنک رایباهو
 ىدا رارول | هراب رادقمرب قر هلوا هلوخد هلم ان لاکن یخد ندرانلوا لخادو

 لئاقو اع ی هدفارطا قحللوا لخاد ههمرکم کم حازم الب هلهجو و دوعس
 یدلبا عج لامولتیلک هایمان لاکن ءرکوب ندنکیدلبا تعاطا هنسودنک ءاوخان و هاوخ

 یرورض هد هس دا قحتسم کمر و هع رح زر هاب وا ران رک ههذم لطاو هاساضر

 . ید رودعمو مولظم هدیاب وب راندا تاشام هللا توکس

 یح وصخ سه هلهح و ول کاتا کیدا تماوا E کم نوک ترد نوا د وعس ۱

| 

 E قوحر هاس هبعاد تعدب عقر بودبا ربغ و لید ندّساسا ۱

 ماس هن رلرز وا هللا حضو طظفاحم زوکیا ندناب رع لدارا هب هعلق ی هدنرزوا لبجو |
 . یدلبا صن ریما یدیهف یردارب كن ابقش ن
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 توت هتسلاها هدج هلا نجرلادعن یلع یردار كنشاظم نامع هداننا و و ۱

 هدنسلداو ازهتساو لزه یحد را | هدکدسا توعد هنتعاط ودنک یر تور

 كنآ زمتعاطا مزب زندنتعاج كسراترضح فی رش رلزب ) هد هماناوج یراقدزای

 ندنک رقم ردفا« یدمش هرز وا لعز اتاس دا صرف روم را
 یرادقم نیسیمکج هتسا هراپ ندزب ) الوا عیطماکسو یصاعاکا هللا رارقا یزمغیدلوا |

 جردنم ود (یعرولوا حیح كمرک زسهراپ هکتند كنس هبخوپ نیسیلما نییعت

 كيب شقلاولایركيب زویکیا ناه كلردیا نظ یدج یرازوسوب دوعس قحا هلیسل وا
 یدردنوک رادلصح هبهدج هلا ناص و عطف هع رح شاه هخا قللایر كس یتلاو كيلا ۱

 همج یخد یسودنک نوجما ضق یلاوما وب ناھ ینوک عج یجنکیا یعرکی كمرحو
 ناخ كرام دل وص وب مد ل یو رد

 یروس هدج یترکسع ناه كحروک یغیدنلوا هل اقم هلا كنفت و بوط قر هلوا

 جا بوم یرل باد فو بوط لڅ راتاهوت نکن وا
 رذک ماعا ندخانس درووآ لاوتم رپ E را

 هلهجو و یدیا راراود هتیرارداج ارساخو اساخ هلا موم هرز وا روسو هعلق

 قوج كيو یدنلوا فرص نوشروقو هلک هدایز ندنوتل او لاير ییدتسپ اكدوعس
 سوکعم یتحم تاهن و یراک فعض هنسودرا كدوعس قر هلوا فلت یر سع یاهو

 تنعلو بس ه یی اظم ناعع ندا عیحشت هشیآ وب یتسودنک و قر هلوا سوکنمیملع و ۱

 یدتک هدحن تاح نزسقمارغوا هب هم رکم کم ںوقلاق ندنهاکش هدج كر دا

 . یدقارب هد هظفاحم ماهرزوا قملوا ع ءیداو ریما ین یناکربلا ناماسنب میهارب | طقف

 هني رزوا ص *یداو بونب هلرکسع نالوا دوجوم هد هدج لاح رد هسبا بلا فی رش

 یدروجا كرم مم بارش هنغوج كن رکسعو یدرجاق نداروا یعوقم كردبا راغلا

 بولک اشعو لئاق نانلوب هدراوج هن رۆ وا كنوب یدلبا تدوع هب هدح | رفظمو
 . اب دا تعواطم ضصع و تلاد هلا ف رش

 هن رزوا یعاما طقم هدنرلتدوع ارساخو اساخ ند هدجالاب هجو ر راساهو

 : ید ا وا لوغعم ها بم و بلا هر

 هطش وا باه ولا دع نالو یربما نع و زاحو نالوا ندنساسؤر كوب كرا اهو

 هجو رب دوعس نالوا یعوتم هد هسا رلک هن هم رکم ف هل رکسع راس ولتياکه داناو

 هدناتسوب عقاو هد هدیاعم یخدوا ندنغیدلوا SS حورشم

 ۰ یدیشمتا هنناح ریسک هل رکسء هش بوعار طفحتسم ره زومرد



 سگ ۲۱۵ قم

 ناهو تاصاوم هب هم کم هدنسکنآ زی كل والا جا تر ند هدح

 رلدتا ترداسم هقسصا و رصح یراناهو 3 ی کا فا س ناتسوب و هد هعاق

 اک رادقم ید NG ندنغ دل وا مکحت ۳ کک هعلق ید ناتسوب طقف |

 م شک اننا هعفادم اب وق راساهو ندند کو دا هوا راخدا هرخد و داز

 رارف هلبا كرت ناق ك ر رل اهو ی هد هعلق هرکصا دقدا وا دتع هرصاح ردق

 نوح هلا ناماو یار جد یرکسع ناو کا ها تا ۳ ۵ دز راکدلبا

 ۰ یدل وب سالح ندحراوخ ءیدایا هم رام ES هاب ر روصو ۰ ا هن اح ف اط

 ه رصاح ییلاط هل | تلح ییهعطم لئاف 1 ؟ هدراوح بلاغ فرش A رز وا كنو

 دادما ا را هلمرق ندعس هلا هنلکرک اسع ندنفرط دوعس هد هسبا شمردتسا |
 ۰ ردشمامهل وا باق یصالحتسا كم اط ندنع دنل وا

 ۱ یرلت مّعح ناخ ما ےس ناطاس هادسح كما لولح راه مس وم هدم رخ لالخ |

 لس توص عاتساو لک یاشام زونه ها لقن هشنوناه یارسلخاس شاطکش

 هرزوآ یی دن اوا ناس هدنعباق و هقاس 8 هل ریمعت ثنسلاپ ناغا رج ون ثلاط هتساه

 عبط یالوط ندنماتخ هدانا و كنس هراد نوه نیبام نانلوا i هنساشنا

 ماکخیلت هلن رلربخ یجا كناتسبرع هدلاحینیداوا شلک حارشاو شیاشک هنیران واه
 رم
 . یدشلوا ردکمو

 5 ی راکدتا ال | ییلاط ه دا و الاح راماهو جو و لی 4 با البشسا هال LL 1 مو و

N 7وا لوغشم ها سیرته رفح هد همزکم کم كلا فرش رار هلن رثا فمات ر ےک  

 تراغو بهل ی رهش ج راخ بول هنب رزوا ° روم هش دم ی هفرق رب دكراساهو و

 تل همش هبارت هلا ج یس هم رس هق كهنع هللایضر ۵ زر سد رصح ادعا دیس و

 هدلاح یراودا وا شمل 1 ۱ قسضتو رمعح یهروتم هندمو قل ره و عطف یس هدنشوب

 هدنرزوا یو كجاح هدښرقت هاروا نکر دیک ههمرکم ءهکم كناشاپ جاما ریما

 ثحاخ اشا جالا رم ا a رال وا دو ۵ ر هلکح ها مان یلاوعو ی عفاو

 هدقدراو هسرارزوا هللا قالا هنتعج ودنک بوحس ینراناوا ردتقم هبرضو برح

 هد دم تدم ییسل ها هرونم هدم هد هسلا رها رارف ام زهنم هبعاب هو هب راجا یدل

 ی هردکمراخا یرلفدل وا جاتح هدادما هل رکسعو هرخ د ندن راقح هىمهناط هد رصاح

 هطومناتسا هابسح هفاسم دعب قحا بولوا شعا رات هدایز هب هنس تطاس بناح

 | لاحعتس الا حانح ىلع كناس رت زا ناه ندس دخل دل وا لاق قفلو ° راجر لاحرد

 منا e سصاوا اعا ورسخ یسلاو رصم هداننا و نوجا یلاسرا

 | قوحر و کم هاسسودر ۱ :A ل | ران وک لوا

 ا

۱ 



 یک ۲۱۵ رب

 . یدا لوغشم هلا قضا و رصح ییهدج بوقىج هرکص ندکدسا ارحا راتناخ

 شماغلآ ربخ زونه یرلکدتبا هرصاح ییهدجو لوخد هی کم كرایباهو هچرک او
 | هتلود یسلوا لوغشم هاب رفح سیرتم هد کم كفرشو یسالبتسا كفلاط هد هسی دا
 | هترزوا یاهو بهذم هدسلاصو یدلافوج زوس هدلوتناتسا كردیا رتات هدايز

 . هیملع قب رط هرزوا ینیدللوا ناب هدالاب نکل یدالشاب هکما نایرج راثحم
  ند هبماع ثحاس ولام وا یژکا كرانانلوب هدنجما شاو هدنلود سلاحم ندا

 عفانم ندزوب ویو یس هظفاح كه رط تداعو مسر یرارظن و کف بولوا رخ
 . ید رصحنم هسراصوصخ یسهباقو ندللخ كنرل هصوصح

  باحو هساوصحم یقاهراو ففخ یمهریاد یدتفا یصولخ رعع مالسالا خیشو

 ففعتیاغ ردا تبناحم ندناسزت و تالمحت و تعانق هبهنیعمه رهش نالیرب و ندیریم
 | قرط بولوا زملبا لوق تعافشو زعا تحامس هدناهبجوت هدلاح یتیدلوا تاذرب

 ندن راقدلوا شمشل | کمردروکش یا هلا تعافشو احر وربندهتوا هسبا یباحا هیملع

 لاسفناو رثات هک هشوک ناه ندنخیدلوا یرلزوس كحهبد رب یخد هدنقح كن او

 ظف هدنروص کج هیمهدیا لمح كنهامزو ضبغبو دنت لصاما ۰ یدا راشلوا

 هوب یدیا رکلد ندنسودنک ییاحتا هیماع قيرط نوتب ندنغیدلوا تاذرب ظباغ
 یرافلوو ضقنمو لعفم كناحا قي رطرب هسیا هدرصع رب شوشمو لتخم

 ینا کوا رع یرک تبس لس تمارخب ےک تا
 یبا مور ترادص هنیرب قر هنلوا لزع هزوا كا تماقا هدنس هناخلحاس احرتسم
 . یدلوا مالسالا خش یدنفا دعسا دحا هداز یدنفا عاص دم ندن رالوزعم

 وفع هداز یدقا یو نالوا متم هد هس ورب افتم ندماظع رودص جا یار و ۱

 . یدلروتک هتداعسرد هلا قالطاو

 هدننامزقباس مالسالاخیش یدنفا بینم دم ندنرل وله هم رکم کمو نداملع لو

 امدقم هدلاح ینیدلوا ندننارکفالخ كن | هاتهج ینیدلوا تفتام هرزوا یهاوغد

 ضرع هلیسهطساو دیدج مالاسالاخیش ینس هبشاح یتیدلوا شمزاب هنیرژوا رک ریس |

 یبهیاب لوبناتسا هنس هدهع هدلوالاعسر لالخ هلکما اعدتسا یتسهاپ عیفرت كردبا
 یهانتخسشم مودخم هدهیملع تاهیجوت نانلوا ارجا هدانا لوا یک ینیداروسهیجوت |

 . ردشل وا نارقالا زاتم هلیس باپ همر کم ءنکم یخد یدنفا لادم

 هرصاح لر ساهو ناقاب ها رظن كرىشم ههل ییهمرکم ءکم نالوا مالسا هاکهلق

 هد وعار یتناسف هدب وا ر هیاعلع و را نت یرش یکتا ۱

 یس هعلاطم كتهج و ندنراقدشارغ وا هاب رب رب ران 1 یدرولکم زال كمنشود یتسارو |



 سی ۲۱۰ =

 | هنیراترضمعفر كرابباهو هلبقوس هیفاک ءوقرب هزام بناح بولاق هنلاحر یلاع باپیخد
 . رایدبا هدکعا راکفا فرص

 ید هنسهلئسم یاهو هاتهح ییدلوا تفالخ تمذ بترتم یس هظفام كشنمرح

 هاشاپ ورسخ یسلاو رصم ح ورشم هجو رب هدباب وب ندنکب راک مزال قفلوا اتتعا
 ندرلهنتف کی دل ا دىلو كنامد ما هسا هداننا وب ۰ یدا شنل وا ارحا هم ال تاهس ۱

 . ردشلاف زحاع ندهظفام ىنسفن اشاب ورسخ ییالوط

 * هراس میاقوو یسهلالتخا لاوحا کچ

 كرلن و ۰ ىدا شلاق رکسع نا هود هدنندوع هنداعس رد كناشاب اض مظعاردص ۱

 ندا مور ید یقاطرب بولوا راب رجیک, بت رع ند ناجح یلوطانا یشاطرب
 هاب رظن دوان را هتسهلح هلغل وا دوانرا یرنک ۱ قر هلوا یرکسع قوزوب یشاب بت

 . یدنا اشاب یهاط دوانرا ندناریمریم یرلغوشاب بولقاب

 یدنا طوب ص اکا ته رایللپا مور بولوا همشج رس ید اغا ىلع دمت ییهلاوق طقف

 دقتعم همذاحو اشم هدلاح ینیدلوا تاذرب رواکنجو روسج كب اشاب یهاطو

 | لفاغ ندهنامز لاوحا قایسو قایسو لد هداس دلقم ههفوصتم موسرو لوصاو

 درب ریدمو رلد و ناطفو شدنا رود تباع هسیا ىلع دمت بولوا تاذ رب

 وا تا قرهلوا یسقشح لادناموف لرکسعو ینعم ندب دل وا نکی تحاص
 . یدیا فقرتمو دصرتم هسدورو كنامز دعاسم رب

 نوجما یراطاست عفد كنههرصم یاما یساقا لرکسع ولتیاک هیوب هدرصم

 ۱۳۱۱ آ شام تهج نالوا نعمت ندتلود تناح كنامما کولاج تولوا

 رصم یدلوا شمالاق یموزل كرکسع و ندننیدنلوا طر هماظن یرلتماقاو شعت

 یسودنک اشاب ورسخ یسلاو رصم راطخالایدل ندنفرط یدنفا ییاحر یرادرتفد

 ۱۳ ۱ رک اط زارپ اط هت ع نننارف نوجا
 ۳۱ ۱ و ءرزوا قاوار رادم ةف رام فضح نبش لوا هدکعووکآ

 هدنغودنص لام هکوبلاح بورپ و رارق هننانیعم عطق كنیرکسع دوانرا روک ذم هللا
 كنسرکسع اشاب ورسخو یدغوب هغا ردق كجهدنا افو هنیراشاعم هتشذک ككراز |

 . یداشمالک هبهدار قحهلوا ردتقم ههظفاح سما دوخدوخ بولوا ماخ یماظن
 ناه هدیولبربو یزارب ك لام هتشذک هللا ضارقتسا ندر هلع ءانب

 هسا رلن | بولیسک یرلجرخ كهموقرم رک اسع هرزوا قفلوا عفد ندرصم

 یسهرغ كمرح هلینایب یرلکجهیما تا هف رط رب هکدلرب و مات یرلهفولع

 | دت زکیرلهفولع هدنرلکدتک هناي كرادرتفد كردا ولغ ینوک یستربا هعج نالوا

 ( ردهدیلع زا



 دیگ ۲۱۷ 2یح

 یرهفولع بوراو هنغانوق كنماع دمع یخد ران | هلکعد زکیدک هناي كن | ردهدیلع
 رازوس اف ندنفرط رادوانرا و شعد مدل آ هار ندەنزخ ن هلاطلایدل

 بوبالتاب كش هدهراو بونلوا رادتبا ههرجاشمو همتاشم ندنفرط هلکمنلب وس

 فوخ هنا قاخ بویمنایب شیدلوا هل یلصا كنهدبرعو شمرک هنیربرب رکسع
 ردق ههتفه رب تبا ندنغیدلوا شعاق راناکد هدقالوب و هدرصم كرهثود تشهدو

 . یدا شلردصاب اغوغ هلدعو كلر و یرلهفولع لرکسع

 رایدراو هنغانوق كنسدنفا رادرتفد بوقلاق هم وقر رک اسع ینوکه عح یحند كم رحم

 كدعو هلا لوخد هنسهطوا ككرادرتفد یرف ترد ندنرلجما بولوط هنسلوحو

 یدنالبوط شورغ كس شقلا دما یدنفا رادرتفد رلیدتسا افا و را

 هغابا زوس هدک دید زکدیا ربص نوک چاق رب نوجما یسقابو زکلا ینآ نوکوب
 هل راعد ندیلفلوا هوس نوک وب زرد لبق یری ر راع یا ی ۰

 رادقم ر ندان زخ "یهدنناب نا بوزاب هرک دن هاتشا فرخ یدقا را

 یند متصخر هنسلرو یشرو مرو هغا رب اشاپ هدکدتیا اعدتسا یلاسرا هثآ

 هلکمردنوک ربخ وید مردبا لتق ینسهلج دوخای ران وستیک بوقبج ندهدلب وب اي ردقوب
 هاشاب هلیمدارب رارکت وند زکفاب هنسهراچرب یدلوط هلرکسع قانوق یدقا رادرتفد
 رادرتفد ناه نزرسکعا 5 باوح د ا ورسح هس رز وا كنو یدردنوک ربخ

 هلع بونالحالسو بوناق ی راناکد سک یهو یدالشا هخهردت | بوط هنغانوق |
 . یدردتا ادن رللالد ود رانوستک هنناي كناشاب رارب هل راخیش

 ندنی دلوا كعد شلوا ریذللخ تکلم طبرو طبضو شک هروهظ لالتخا هدلاحوش
 ءلاها ود را ردنا لوخد ه را هناخ کل و روشقلاق کل رک اش یس ههحاط یکم

 رلسب رنم فرط فرط نوجا هظفاحم ینالحو شدلوا راحود هتشخو فوخ هداب

 هنناي كناشاب ورسخ رارایتخاو ولقاحوا راسو یساغا یرحکیو رابدالشاب هتساشنا |
 ردیلقل وا ماها هنس هظفاحم كن هعلق لوا ندیشیه هدلالتخا لاحرب هلو مدنقا نوک ۱

 ینسل ریدناف كن رلوق و ینس هظفاحم كن هعاق کا ن راو راده زخ هدهعلق اشاب هاب راع د

 یرلعد 9 ىلع وف حج ی رحمد رادقم در هنح راخ كن وقیه هدک دید مدسا هی

 یکسروتسا غا یل رفت ار م زس لکد مزال هزکن رزوا كزس یساروا هت رزوا

 تکرح هرزوا ما منب ناهو زکیروتک هباروب بوریدناحالس یب لاها زکیراو
 ۰ یدبا شمواص وید زکیدیا
 رادقمرب هرات نکل ۰ یدا هدهعلق عقا ولاش یراد هس رخ كناشا ورخ کولا

 زکلاپ یشان ندنتلفغ هسیا اشا یدنا راو یقاط قوزو یشاب راسو دوانرا

FNجو 7۳  



f ۲۱۸ ی 
se PLYڪت ریس  

 قرهل وا لابلا غراف بولوا نامطم و نیما ندنس هظفاح هاسلوب هدهعلق كن راد هن زخ

 . یدل هدقمروت وا هدنعان وف كب دم لا

 هنناي ینسودنک اشاب ورسخ هدکد لکه بار وا هنار اکسس اشا یهاط دوانرا هدانا ون
 ۰ یدلبا عفد وید نوسشراف هشارو نوسرووا بونا هدنعان وق نوسراو بوم راقبح

 یرلاح باشخا كغانوق بولمآ بوط هنسرزوا یان وق رادرتفد ردق هماشخا نوکلوا

 هدشنا رانابد رو شملبا ظفحت نونا هن زتیدنارادرتفد هلغمالشاب هغعای ىر هلا نشتآ
 هدنغان وق كنلعدحیمک و هدنغان وقرادرتفد یک ید رلدوانرا . یدناشم هل هحک

 ۰ ید راشعا ظفحو سرتت هدرللحم رک راک راسو هدنعماح كيزوایمکو

 وشا بودا رواط روناط هرزوا یلوصا دددج ماظن ی رکسع اشا ورخ یبادرف

 بولا یرتافدو قارواو یرادرتفدرادوانرا هدک د ردا موه هن رزوا راقو زو یا

 هدنتهج كيزوا عماح هدهسیا راپدل وا مزهنم هدتهجواو رايدر وتک هنغان وق اشاب يهاط

 یک یرلقدراوهنغانوقراد رتفدیرکسع اشا هدماکنه یرلکدشود هتندقهعفادم هللا سرتت

 ۳۳ ۰۷ ربدزو لردك ودنک هاب راغا خف ی راهطنارو ماظن بولسوق هامش
 تمشنغ یتصرف كحروک ین رلکدشود هنلاح هقرفت هلکل رک امش هلو كرانآ هسا

 ۱ سا رامرا یسملج هللا موج وتدش رب هتنرارزوا بو ود ناه بولس |
 ۱ یک کرک یراکزوردرسو مرکز ونه هدهسلا تادرب یلهزبزج و یرح اشا و رسح

 2 کیس دیدح ماظن رادقمر یبدسا ببر ندشدلوا شماعا هد رحم

 یراروباط زسنارف کیدروک هدرصم قرقایهنس همظتنم تاکرح كرانآ هدنران وکمیلعت و

 | كردا عطف ینج رح اس قوزو یشاب هلا توفو بوناص ید وا مظتنم ِ

 هملعم ات ییدتا ببار كنا هکوملاح یدشود هنس هعاد قمراقح ندرصم

 ۰ یدیشماکهلوصح هدرلنآ زونه طاضنا نالوا بولطم ندرکسع ماظتنا بولوا ماخ
 یراقدراو هنغانوق رادرتفد نکا هلغ هراقوزوب یشاب هدها «یداب هبلع ءا

 هدموګ ر بون ود رلقوزوبیئاب هنبرزوا یرامنا ماظن خسف قرلبوق هفابجامغی یک
 . رایدتسا ناشی رب ی 11

 اهد هر لالتخا هدکدشلر هللا تاصع بوقبح هنادبم اشاب یهاط هداتتاوب

 هاسسهناهب كلزسفک یس هداز هریشمه كناشاب یهاط وربندنوک جاقرب و ۰ یدلوب توق
 هرکو هللا هسالموا یدنا راو ید یرکسع دوانرا زار هدننا بوئلوب هدهعلق

 یراقدلو توق كرهشلرب هل راب رهشمه ی هداروابوقبج ههعلق یشاطرب ككرادوان را
 راشجا یراوق هیاشاپ رهاط بولآ ییرارادخانا كنهعلق ندراد هنیزخ یک
 یهدهکب زوا بولآ هناخج و هربخو نوط ندهعلقو ۰ راشعا سح یراد هنیزخو

 . راشهروتک هنیراهاکتیعج |

 ( ورسخ )



۱ 

 هل وب قعالساب کک lL ا ربسخ ی و اشا ورمسخ

 تود نا لقع یب 1۳ یا لوا راسخا a هلا رلدوان را كتهعاق هاکعد

 ناما هقاخ هلا لالدرب ا توننا ند هعاق هسا اشاب یهاط ید رشاش یفج هاب

 هزنس رکلوا لوه هلزک ایطعاو .دخا ا E هر هراز و

E oین ری تاداع ناهو نیم بوت  

 ینرایناحور دادما هللا ترایز بوراو هبیذاو خاشمو هراهرت هرزوا ینا داوا
 ۰ ردشملا بلط

 ضرعآ ندٌساح یو هدنفح كن رو یدروط قرطم یلاها هنرزوا كنون

 تور ۵ یس هخا ما رلهمسل | هر ندفانصا و راح ىسەھ اط ىو یدلوعوفو

 “هلم اعم ر لوا فالح هلو ند کب یو هل وا یلاها ندن راکدع | اداو ردع الصا |

 تال 4 ام كل را هاب رال وا نمطمو نما هلسماع و نون یک یرلکدروک هنالداع

 ر ید ییالوط ندیشرب ندنفیدلوا رولکهنغایا ییدتسباره هج هرتاسو

 ردا e هلفطا هدن راکدتا و و ندنحا یر راتنعمح كران وب یرلب صعل دم .ااها و

 | یدلا رثربد ردقوب نمهقالعرب هلکرس مزب زکس هبعر زس راو زععازن هلزع ریرب مزب

۱ 
۱ 

 نت ره یرلاشاو لاوما بولا کک هن راناپ توا تعحا ص هب ىلع نا و

 توشالوط کلم ها هابودع روط وا ا یا یر ایا
 كعد رکا ن و ا د هرلح الاف ید رول و زکحا یزکی ران کد

 | حوا كا قرهلوا ترابع ندنرلعوصخ كما زارت یرلتمه كمذاحمو یاشمو

 (رولوارغآ هدنر شاط) ویدروب ر وج وا به یراءووامو بولوا هدنلاكنساع دم

 ۱ آراد دا تعحاص هنسودنک ندیلاها طرف تولوا مدقتسات هدنماقم هلساعر هنس هدعاق

 ۰ یدرر و دا لح ی رالکشم هلا هراس روصو اقر رامدآ هتیراتاب لاحرد ۱

 . یدیشمالشاب کما لبم هنف رط كن | ینولق كن هماع هماع ءان

 نایک کرا هح هدلاح یرلوهدل وا لوغشم هل راشا ودنک یلاها هات ر وص و هتشبا

 . یدلوا دتشم اهد یسهحیک رازابو دتم ه راح هدن رلهنام نق رف

 قالو و اوم یزد | لرصم رادوانرا نوک رازاب جن زوقط كمرح یمب یمادرف

Eردو دک هتس هم هان تلفات ۶ رق ناسف کدو  
 | كناشاب ورسخ بودک هینیع ر ى ەق رورو رای درو دلآ بنا رخ هر |

 كلاود ضعإ نالوا قاعتم هاشاب هدهنکب ز وا و تو دخا او و 5و تار ها

 هباسشاب اط یمک یلاها ی هدراوج لوا هرز وا كن وب رلب دابا تراغ ی



 هحیک ل وا هلغل وا روصح ندفرطیه هسیا اشاپ ورخ ۰ یدرلردا لق هرالح دیعب

 : یدک هلا تاک بو
 راد ردشتوط یل رب هدنغانوق شاپ هلبا هرواجم یلغای رادوانرا ینوک رازاپ ویشا

 شتایخد هنىرافرط راس كغانوق ندنغیدمهنلوب اقس كج هروتک وص افطالالجالو

 یتفح هم هل وا راداب 9 هسلا شملنا ظفح بونا هتاق لااا هکعا تارس

 ییرامرح هلرایراوس هراوهو لیلد هل وا ندرصع تقو نامه ندنکدلبا مزج

 ییاخ یسوف قاب ید یسودنک ندنرلهقرا بوراقح هنتهج نارد ءر زج

 . یدابا رارف قرهقبح هلن راهلوک و

 هرلکوک قیرح شتآ بورک هنغانوق رادوانرا یک ینیدلوا میاش یرارف كناشاپ
 راددلوا لوغشم هلا تاراغو بهن ید رانا هدلاح یه دلوا هدقمقح یرغوط

 ۳۳ ود هند ااا هد رس هنقعت فناشاب ورسخ ینهفرفر و

 لاحاویتمرح بوراو ههدجو ندارواو هوباق هک یره روف ندنرللاو یدزوب

 رللالد هد رصم ءرکص ندنرارف كءاو یدتک ةفرط اهن هبا باکرا هراک یلاقاو |
 ۰ یدلر و نانمطاو تدنما هقاخ كرهلر دتا اد |

 اهر یداوا نور رکو یا جوا هس ر یدم یلیلاو كناشاب ورسخ
 یدما ریدتلا ءیم رزرو ر امد كفس لئامو انف یسهرادا کرد هدنتخرا

ASهنایدعت و ماظم بولوا التبم هنیرق 1  

 . یداتروف هللاداسع ندنماطو یدقح ندرصم ار وهقم هله یدسشعا رادتا

 یوارلالع ةدهعلاو

 راد وان راندنکو دا هدقل وارک ولع قبرح هدنرارف كناشاپ ورسخ حورشم هجورب

 هداتنا یرافدلوا لوفشم ااف ییاشاو لاومای رلکدلس هرات روقندشتآ بود رکس

 ۱ ا 3 هلاطروصقو طع هبناهعو هلردناارجا ینکح ماج ید قیرح

 راسو رلهوهق هدنفارطاو رصقر بولوا یر هزنتوربس لصالاف لح كغانوقوب

 ندنساساو ارتشا یا كب دم ىلا هدنس هنسرب نوا زوبیکیا كس یدا راو راناکد
 هت رایان وب نکشعا ماما رونهو یدلبا ا قاب وفر فلکمو GE تاغ هلا مده ۱

 هللادعو ر هلق هدعل یدرداب رله والع زار یخدوا دردناتماقا هدارون تواک هرصم

 رایدلوایاخ ندنآ اشناو رامعا هرزوا هناکن رف زرط هلبا تابناو وو عیسوت یلیخونم
 ریمعت اهد هبنرعرب لا تماقا هداروب یدوا هدک لک هرصم اشاب ورسخ ارج وم
 طظفحت هدقانوقوب رازسنارف هدشنامز كرب هلق هکردسرغ یدلدا تم لذ هنحالصاو

 بودیاقبضت و رصح ینانوقوب نوک یتلا زوتوا هیناع رک اسعو ییانها هلیراا

 ( رز

| 
۱ 

۱ 



 سه ۲۲۱ ی

 كنهحک رب بوشت وط ها راهر واج ییغای راد وان را هرک ون نکمشمامانس وا ندنر یشاطر

 یخدوا ردىغانوق ادختک ناوضر هک ینانوق رادرتفد كلذك یدلوا فلت و وح هدنحما

 . یدلاق رثا هقشب ندنراراوید بونای نکیا مسج یارس رب عنصمو فاکم تیاغ

 نوسعا اذا ه هد ردا درف یسهفئاط یرکسع ینوکیست را رازاب جن وا كم رحم
 هنامیاخ لوغ هررق ی هدنس هارو را اس هرم نا نان ات

 یدلر دتا ادن رالالد ود نوسلا راضحا هنغانوق اشاب یهاط یتمصخ هللا تباکش |

 ناود دقع كردک هنا كناشاب اط هدلب «یضاقو هاشم ین وکه عح یحدرد نواو

 بسنتلابیناماقمکاق كناشاب یهاط كد هحنلکیلا و رکید دوخاپ یا كالا و هدقدنلوا

 لا رع و ضعوا یدلنا سالا هاشاب اظ توروتک كرر رب یدنفا یضاق
 ۰ رایدلبا ضرع هتداعسرد یلاح عقاو

  ندراناللوا دع یرادف رط اشابو رخ هدقدلءقرارق هدقلماقمعاق اشابهاط هلهج و و

 هم رج رادقم رر ندنرلودنک هل راتعافش كجماشم طقف یدنلوا سح یرایضم

 . یدنلق هلع یرلاسس قر هل

 ندنسهقرا هدرب هک بوت کیا ا نالوايقم هدناوسا بناح ادو م ن

 کر وک قلماقمماق قباس هجورب كناشاب یهاط هکش عا راروب دیا اشامت یتاعوقو وب

 لوسرلا اوعطاو هلااوعتطا) امدقمهدنارب رح نالوا دراو ندنرافرط نوک ییدک

 ندا هب هیلع تلود یزپ لردبا لالدتسا هایس هع رک تیآ ( کم یمالا لواو |
 دك و جا یره و رحت ندا OE نکل رکنا شاو ج

 ورسخ رکیدما رکذ تیآ رر یاد هشدلوا کا اقلا هکلهت یزعودک
 كلف هکولاح یدلوا رصم هدنما كملبا جارخا ندرصمرطق یرازب هسیا شاب

 یدتا بحعتراضح هلغلوا جردنمود ( رايا بله یرامنو لبلقح بانجو رود

 جایتحا هتنواعم هکدناشو راعشا یلاح عقاو هدهماناوج یتردزای ه رانا اشا یهاطو

 PT AA 9و یدلبآ راطخا ییرالک هلح بیرق هرصم وند رايا سم

 : یدنلا رخ یدلبا تع نع یغوط هرصم

 یدلاها هدقدراو ههروصنم هلا جورخ حورشم هجور ندرصم اشا ورسخو

 یخد ندرلهرق ناک هدنراوج و عیزوت وکر وینمی هدرفلایر كس ناسقط هنیرزوا
 كب نسحیردارب كناشاب یهاط هلغفل وا عاّسا کی دلی الیصحت هخ ردقینب دل وا ردتقم

 اشا و رسخ هنیرزوایساردنوک هف رطل وا هدنستلایم رک كم رح هللا هب رکسع ق رف رب

 را وغو کج ءداروآ تردا و توراو اد سس نفر
 " یرکسع یرجکب رادقمرب هرصم هنا هناضبج هرژوا كمتک راک بناح امدقم



Bemیی ۲۲۲  

 ۱ بناح هلا زیهجتیرانآ اشا ورسخ یدا راشم وا ناکساو هماقا هدیهاظ ِ

 | یراقدنلوب هنیرزوا تاعوقو نالوا ورشم هدالاب نکیآ هرزوا كم امازعا هزاح

 هراب رحیکی هدنراقدقبح هزوب رادوانرا هدب ودا بلغت اشا یهاط ۰ رلپدلاق هرز والاح

 یعااو ىلا كتل ود ی رلودنک هسا راب رحیکب رابدلوا ردا رظن هلا تراقح مثج

 یرحیکی ندنراقدقاب هلل رظن راکتهدخ قلا هرل هطباح والئموا تولس هدنس هام

 یمات ضعب اشا یهاط یدیشلوا ادس توادعرب هدننب یرارکسع ییا مور هلیفاط

 كنب ركسع ودنک بهیتلابم یکیدانا عح كرد اتعا هبهبریم لاوما لیصحت و هرداصم

 ن ) هکدتسیا یرلهف ولع رلي رکی و ردا اطعاو فرص ًابوسحت هنیراشاعم هتشذک
 لام و ممش راق هنل وا اهد ی هک ندننامز مكليلاو ا

 یدبا رر و باوج ود ( زکسهتسا نداشا ورسخ زکیراو هسیاراو زکیرا هف ولع
 هرزوا تیک هزاخ بناح هداننا لوا قر هلوا رکلد ید ند هلماعمو راب رک |
 هرکص ندهرک اا وخ ها اشاب دعا ربزویظفاحم هرونم هنیدم نالوا شلک هرصم |
 عماح ءدلاح یراقدلوا یرادقم رفن یللا زوییکیا ینوک هبنشراهج یجندرد كرفص |

 یف اک هدنرلکدتسا هفولع بولک هنغانوق كناشاب یهاضط هللا تک رح احلسم ندیهاظ
 رارصا هد هلاطم هن رزوا یسمر و اوج ردقوب مکح هر و رب هزس قلاسلا

 نهاط تودرکس یسر ندنراجما كحدنا ریدکتو بس یران وب اشاب یهاط هاب رام ا

 رهاط ید یرلرکیدو شعآ هبوراشمط ندهر هلا قیرفت ندنندب ینشاب كناشاب
 کیا ندن راقدلوا شعا مادعا ینسلبخ ر هلا موم هنیرزوا یعابتا كناتشاب

 ۱۳۱ را لاها ارل ندلادجو كنج نالک هروهظ هدام ركع

 ادب هالا ناماو نمآ قر هلوا هنمان اشاب دحا رللالد ًاقاعتم رلیدناق هنیراهناخ پوباق
 رلب رحکب ولر هرزوا قفلوا جارخاو درط ندتکلم نوت رادوانرا هدعب رلیدتنا
 لحم لع قلخ هک | | دی رالالد ود نوا حم هاب اشا دا هاب | او ۱

 هو کو هدنف رط هک زوا ید رادوانرا رايد روب مماط ماط كردا عمج ۱

 . رابدنالب وط هدنراقانوف

 هدنعان وق اشا یهاط و مادعا یک ینی دو ط یرکیدکب رادوات زا هلا رک هداتنا ون

 بولاق هدلاح شدلوا شملتا هفرطر یسهثح كناشاب یهاطو یدرابا ماود قیرح "
 ندرراب رحک, یخد ینشاب یدنم هدا تراسج هننفد هللا ذخا ینا یر, ندنعابتا
 رادوان را نت فا هکهبنا رلشم روت وک هباشاب ورسح ه رز وا قلا شش یراضم

 . رایدتا نفد رار هللدسج بولا یئاب هلا مادعا یرلناو بوش
 هقسوط راد وا راو ندنساضف هشام عئاو هدنانا هود لصالا ۴ اشا مهاطوہثا

 رار هلکنا هدنرلرغس نيدو بولوا ندنرایشاکس كناشاب دم یلسالپو ندنمسق |



 یو ۲۲۳ لوح

 رصم هلبا اشا اض بولبربآ ندیلسالپ هدلاحینبدلوا تاذرب عیجش تیاغ شفلوب

 یرکسعیلیامور هدنندوع كناشاب اض بولوا ناریمریم هلتهج و وشمل وب هدنرلرفس
 كنب رکسع یبا مور نالوا ندنفنص دوانرا طقف بولاق هدرصم هلبغاغوبشاب
 . ید اغا لعدخ یلهلاوق رکذلا فلاس یخد یسهمشج رس
 اهد رکا ردنوکچوا یعرکی یس هبلغ تدم كناشاب یهاط هکر د هدنح رات یتربج
 دوساو ندلا فح نوللارمسا یدرلبا كالهاییسن و ثرح یدسلوا رمعم هدایز

 یملکت اینک یدرلبا ماکت زا هلیب هکرت وسروط هب وش هجن رع بولوا هحللا
 بیر هدنساحم بواوا لئام هراب وذم و هراشب ورد ۰ یدا هرزوا یناسل دوانرا
 اکا ید شاب وا و لذارا ماطر هدقدلو ترش هلهجووب و یدرونلوب رامدآ لکشلا

 هدنروط لاحو دح و لهاو كرهرک هن راتفاق شب ورد ولرد ولرد هرزوا قعاح

 دما راشمالشاب کمل وس رازوس اق انفوید هفوص تاک كرة روك

 راعشا هباشاپ ورسخ یلاح عقاو اشا دمحا هنبرزوا یمادعا هلهج ولوا كناشاپ یهاط
 بوراو هلعح یخاشم هرکصندک دا راطخا ینسلک هرصم لاحعتسالا حانج یلعو
 یصاوب هیلعدتحم بوراو یجخدرانآ هلکعا هس ی راملا توعد هتعاطا ییعدمت ۱

 ردمدا ر رفاسم هداروب ررلکد یسلاو رصم اشاپ دحا ) لعدم هدن رلکدتبا غیلبت

 طظفاح هدرصم ند هلع: تلود فرط اشا یهاط اما ردقو یسهقالعرب هدرصم كنآ
 هلی وا هداشاب دحا لدبسشعا ماقمماق ینا كردبا عابنا اکا زب هللا هسیالموا یدبا
 یراناو نوسقبج ههدلب جراخ بولا ] ییرچیکیوا ردقو تساتمو هسالمر

 كنا هلا باوج و اشم هلکمر و باوج وند NOT لح هلا زیهحت

 رایدلوا لوغشم هللا تراغو به قباسلافاک یقاط یرحیک و رایدقج ندننای
 . رایدملوا یلاخ ندناعا سرتم هدرلرب یراقدلوب ردق هماشخا یخد راد وان را

 او ییدنفا نمار هللادبع یجهمانزور هلا راد رتفد اشاب دمحا یسادرف

 هعلق ها رادوانرا هلا ىلع دش یدالب وط هنا ا راشو یاغا فس و

 بولک ءرصم هاللاح یراقدلوا لوغشم هلبا مظنت ییراشیا ندنغیدلوا هدنرالا ودنک
 نوک لواو رلیدا هدکمنا هراخ هلا هرصم یاا نالوا هرزوا كم

 هزج یخد یلع دم رایدالشاب کمزک هدراقاقز بولک هرصم یرایضع ندرلنمهلوک

 ربارب هلبا نابرع قاطرب یسایخرب كرانمهلوکو یدشروک هلبا اما بوک هنسهق
 . درک را
 ندهملق هدنرلکدشا تکرح هنتهج هابمر یبهقرفرپ كرابرحیکن ا لواو

 لع كوم اشاپ دحاو راپدلوا روبح هتعجر یک ینیدالشاب هغمللا پوط هنیرارزوا
  E E EE DE N oای |



 هی ۲۲ ی

 ی دالشا ا راب وط ید هنرزوا كن بولوا E هدنسهباخ ی هدهدواد كک

 یدلغاط یعوج ك رب رحیکی وار و یدازوچ ررر رب تعج یهدننا یک
 كناشاپ یهاط بوردنوک تاربرح هعطقرب هیاشاب دجا كب ميهارا هوا ندیدنکیا
 قشح هنحراخ كنهدلب گدهر نوا تعاس ید یسودنک و كما ماست یی رالتاق

 بوشوواص ندرصم اشا دحا ىدا فلکت هدهعطق تروص ی راصوصخ

 ماست ی رالناق همدآ 10 ا ر رح و هلا مزج ینغل دلوا هراح هقش کر

 هدک دید عهقیچ و تا مالس هک کب ھار ۱ طقف ررلکد لباق كما

 دوخاپ هحک یخد رلهود ز <C زس طقف زامهلوا لباق یراضجا هود یدمش

 هراح هقش بود رول ریدشن هرس ندو رک هللا ا 3 هر نیاحاص

 یهمانزورو ادختک و رادرتفد بوس هدرصع تقو اشاب دجا ندنفب دلوا ید

Eهلا تشاش راهظا هدنراکدتا احتلا اکا بوراو هتناب كنلع دم قرهلرب  

eیک لوف  : 

 ا هنسرازوم وا انآ یرایش تففخ ہلا كر هدنغانوق قفل غا هسا اشاب دا

 ردوان را ی ۳ اد هرصم جراخ هدنروص ناشر و انف ك٫ هدلاح یشدلوا

 نارعو را هدنفل دقبح هرهش جراخ ندحوتف ناو رایدتسا ا یتغانوق بواک |

EEEكقلخ قوجر  Eكح روک ین راقدلوا ی زو  

 نابرعو دوانرا یدناق یرلوق بورک هرهاظ عاق ربارب هللا راب رحکی یهدنتیعم |

 ۰ رب دلهحیک هدنفا رطا كردنا هطاحا و تع ر ی ندرانهلوک و

 ۱۳۱۱ وا دم طاح روما تمب هطرش لاو هرکص ندناشخا |
 كنيلع دمحم نمدنفا هلا كب مهار ا تیالو کاح ب ۳ دم نرود دا

 . یدریدتسا ادن ود ناماو نما ههل هرزوا یهینآ

 رایدلبا تراغو بهن غارق كناغا فسوب یسادختک اشا رادوانرا نوک لواو
EETبودک هاروا و یاد رف هلکمتیک هنغانوق كنید رادرتفد اغا  

 یقلخ نالوا شک هامغ و بولک ىلع دم اقاعتم رب دا 1 ین را شات یخد كنسکیا

 هننفد كرلافوتم یدتک هنغانوق e ندکدتا ربهع یتساروا بودیغاط

 ۱۳ - یراق ید كن کیا یسهفاط یرکسع نکل یدرو تصخر
 . رایدنل وا نفد قرهلوا زسشاب ندنرلکدا هداعا بوروتوک الما

 نمهلوک و د وان را یران و حرشم هجور هحناک هنلاح كرلنل وا ر وصح هد هاظ هعلق

 قرها كن هرکیدکم ف ا هدلاح ینیدلوا شملبا هطاحا یرک اتسع نابرعو |

 ندنشدلوا ناو او تالوک ام كنروصحم حنا بولوا دم هبراحم نی کا
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 بلط زسهراح ندن راقدالشاب کک ود هلا هلک نوردننا پوط ندهعلق رادوانراو
 ۳ ۱ ۹ 3 ی أ

 ماطو یرلطراض كرب رحییکی وب هلا اشا دجا و ربدح | یرلوف هلا ناماو یار

 دا راد وات را هدن راذدقح هدکلر رلاغا یسومو لنعمسا نالوا یرالتاف كناشا ۱

 ید تارا هدعل ی یرلاغاو و راد ردن وک هع رصق ییاشاب

 ندکدتا هئاراو ضرع هنمرح كناشاب یهاط ییراشاب بوروا یبرانوس هدهبرصات

Eراب رحکی نالاق هد ماظ هعلق و رابدراقبح ه هعلق هرزوا كمما میده هن ردار  

 قاب هدنراناپ رلیدتنا رایت هنفرط هلاک هرکص ندقدلآ یرلابشاو ییراحالس

 نایرع هدلاح یراقدلوا یرحیکی ردق زوبشب ران و هلغملا نابرع هدلوب ید یرایش

 ۰ رابدتک بولوا ناور هلو قرهلوا

 قرهل وا هنمان ىلع ج هلا ك نامع یسدر و ك مهارا را الد هدلالخ و ههل ۱

 ندرصم مومعلایع رلکرت نالوا یمتنم هراب رحنک و هدکعا ناماو نما نالعا هقاخ

 . رایدبا هدکمرک هرصم نورد جوف جوف رانمهلوک و هدکلدبا درط

 مهار او یدنفا نمار هللادسع یهمانزورو لع دج ینوک یحرب نوا كرفص

 كنسدنفا یار دم رادرتفد نانلوا لتق قباس لاونمر كب ناوضر یسادختک كکب

 تلهسک كم انمو یدو کاهش رووا ندا طنض سر و

 . یدقبچ یسایشاو تارهوح
 کرد یدنفا فصاو هدنقاس نام ینلاح هجرت كنمدنفا یناحر هیلایعوم یافوتم
 لاح بولوا لغوا كلاارقف صخشر كاس هدنفارطا هبهاتوک هبلایوم |
 لصح رادقمر هدنسهس رب كترب ندهبلط مر اس هداشاب حارح هدنن واص |

 تود ااا م زاد کک کو ن

 تدخر لارار یربلوا لشاب هل 0 یرتکم ی
 قعازق REN E ناوید هاشاب اض ۳ هدنفندراو هندعم هللا

 تور هجیلخ هدنفرظ تقوزآ بولوا تاذرب یه رقاچ رول العا كب ی رالون
 رصمو یتاک رانویلاق بولک هلوبناتسا هدقدلوا مظعاردص اشاپ اض یدایا ادب

 هنر كنا هدنناف و كندنفا قداصو ىسهفىلخ شاب وک هدنشادد كت رةش

 لا هس ر كا دقدر ےک یدنا اد رادرفطو یاتودص 9
 یراک رورغ هودتنک کک ا ی راد
 رصم یدنفا ف رش یدلبا تدوع هلوماتسا قرهنلوا لزع هلبسح یراوطا ءوسو

 هللا قارادرتفد رارکت هجرت بحاص هدقدلوا بلاط هترازو هلا افعتسا ندنغل رادرتفد

 ( تدوج را ) 6 ۱۵ وب ( عباس دلج )
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 كنهموق سم رک اسع هلس هعلاطم رولوا رادم هفراصم فیفحت یخدوا بودا راطخا

 ندرصم اشاپ ورسخ هدنسیدابم كل التخا نالک هروهظ هدکدتسا عطق یب راج رخ

 لوتقم هدنلا كرل دوانرا تاهن و یدلاق هد رصم هح ر بحاص بولوا رو هرارف

 یەغاو سم یتراهم هدنعح لام روهشم هلا ردغو لظو روسح تاغ ۰ یدلوا

 كس للا هدنفرظ هنس شب جوا تولوا مدارب ردنا لیصحت یکرکح لس ندغای

 2 بک كس قئارطو فح ااو قانوقو دقت هلضف ناک دنا ادس داربا شورغ
 كد یدر و تربح هیالقع ی لام ردقوب هدنجحا تقو زا هلغل وا هدنس هدار |

 هبوب كنهنامزو روکج ینسازج كنلع سکه هدراتقو یقسشی راق هلیوب هکروب هلوا
 رويدا تئشن ندنلامعا ءوس كراناسنا به یتاعوقو نالوا زوس رکجو زودلد |

 . (مهضاب ام اونی یتح موق امرشیال هانا)
 نوجا ىلع دم هلبا كب مهاربا كب نامع یسیدرب ینوک هبنشح یجنکیا نوا كرفص

 یساقفر هلا ىلع د تقو یجح هابعاط تع بودا سرت تفاضر هدیلبع رصف ۱

 ید ینوک هعج ادر یدلدا اطعا رل هدهو اسک | راتعلخ هراهدرک رس نالوا |

 تفاضربیخد نوجا یراشادقرآ هلا كب یدبعو كب نسح یراردارب كناشاب یهاط

 هدنلا كرل دوانرا هعاقو ۰ یدلر و رل هده هلا سالا راتعلخ ۱ یدر و

 راب دا هدقم ارآ یتس هراخ كو هب رصم یاما هلکم اک نانیمطا هقلخ ندخدلوا

 یر ۳ وارا نالوا رارب هلکناو یردار اشا سهاط نوت یش نوا ك رفص

 رادقمرب هلبا نادویق نیسح زکلا هدهماقو رایدلیا است هبهبرصم یایما ییملق
 . یدلاق یرکسع دوان را

 دلبلا خيش قباسلاین اک كب ميهاریاو یدک هنیدب رانم هلوک هنب هبرصم ٌةطخ لصاحا

 كب دام امدقم طقف یدل وا یعاقمکاق یا و هدلاح ی دلوا هرصم یاها یاوشد و

Eهدر و یدک كب و هنر كاکب دارم 9 نکا دوش ك رش  

 ۱۳۳ 2در وشراق هرات ا توملوا هدنلا رانم ةلوک نکلاب شا هرکوت

 هب رکسع هوقوب یدبا هدنس هیاس كران | ورشم هجورپ ید یبم رک هرصم ك راکب
 هلا اشا ناسح ای رد نادوقو اشا اض فسوب امدقم هرزوا یدنلوا راعشا هدالاب

 ۱۳ رک رکسع هرصم ندف رط سه ٩ رب ع قوزوب یاب نديك هرصم

 ولعاط و نانلوب هدن اصع لاح هدلا مور ىدا شل ردن وک ندا مور ید ران وب

 یرکسع ولن اع شم البوط ندف رطه ید ران وب یک هبلغتم هورک نالنید یسایقشا

 اتا یهاط لوتقم نالوا یرغوسشاب بونلوب دوانرا یغوچ كب هدلاح یتیدلوآ كعد
 ندنک دلروک یرا د یر دوانرا هدنادیم هسلوا هنرهو ندنش دل وا د وا را یخد

  NANEوبثار (



 دیگ ۲۲۷ تی

 هلاح تقنقح ید هومن اتسا نواب رز و مات دوان را هد رمصم نا ییا مور وشا

 | كرلت و در یدرویاق اب هل رظن دوانرا هنس هله كرلت و ندشدن وا عالطا

 ران و و یداراو یرکسع ییا مور راسو یل هحرق روسح و روغ قوح ر هدنجا

 یرکسع یلهجریق صوصخایلع یدیاولغاب هباغا یلع دم همشچ رس یل هلاوق به یشاب
 هدقدنلوا :مادعا اش اب یهاط قیاس ناوم ر یدایراشادلو صاخو ین روت ۲
 تورو ینراهم كاع دا هحیتکام رم دن هد هس | شلاق ك نسح یرذار هد رب

 شا هس هلکنآ هرزوا كماعا تقرافم ندنتنواعمو تقافر كنآ هدنقور چیه

 ضد و هدا ىلع ن ی” هرادا تان وع یا هر نوت ندنش دل وا

 معاق هنماشم ثناشا سهاط تقفشضح هد مسل | هدقغل وا داب هلساونع همشح رس

 ۰ ید وا یطفاح دل مصم عم قر هلوا

  كتقولوا طقف رد دبقم هدنرات فصاو ىتيدلآ جرخ كم شقلا لرکسع وب

 | توافت یک هدننب یدوجوم كتارفن هللا جرخ یراقدلآ كرا هد رکر س هحئلوصا

 هد مهم للا ررلکد م ولعم ی دل وا رادقم هب "ةققح كرکسع وب ندنش دلوا

 رنک یو داراب رحکب هلا یسهلع كنه رکسع هوډ نالوا عمتع دشا كاع ۰

 . یدلاق هدنلفت تسد كرلنم لوک هلبرکسع لیا مورو 2اه ا بونلوا
 یرکسع لا مور زکلاب ها وا د رط ندرصم رر رر رللوا یمتنم هراب رحیکی و

 | دم هلا یسیدربو كب ميهاربا ینعی تننثک چوا ینعم یس هرادا كرصم ندنغیدلاق
 هب لع دڅ هد ودا روهط یشا ر نورقم هقحو مهم كسانو یدا هدندب تاسلع

 NT راتعاو نا ام وه اسم نتکیدر و
 | ورسخ هدرضح نانلوا مدقت هتداعس رد هدک دریک هلکش وب یس هزادا عا كرصم

 | یلاها هتنرزوا هنتف یرلکدتا ثادحا كرل رحیکب هلیا اش اب دمحا هدعب و یس هعقو اشاب

 | :رابدبآ لوا تمام هد یوا ترف برم یارخا ٩ ۱ یرهلوا نا رظسا را رک
 . ردشفلوا رطست و جرد یدبا قج هلوا بارخ تکلم نوتب نوس

 ۱ .هلبااشاب ور نود ر ا طامد ت نیس یردارب اشان يهاط .دااو

 1 یدلوا یداب هنلاعفا كله رصم یاها یربخ یشدلوا ناشب رب و مزهنم هب راخایدل

 | هفرطلوا هلبا باحصتسا رکسع یلک ندرلد وانراو نابرعو نم:هلوک كب نامع یسیدرب و

 ۱ . یدتبا تعزع ربارب یخد ىلع دم یدتیک
 ۱ ی هدنتعم جاا سما هد هسلا یه یه نورد رصم لک بولک رصم جاخ هج دقا

 ۱ هدح راخ تولوا لاخ دا هرصم نورد ندشدلوا بوسام هاش اب ورخ رګسع

1 
 ۲ یس هله كر هل ر د ژلر هل ران و رب ر حک ناسوا 33 لد عم یدا شماع ار
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 | یرانوب اشاب دحا یظف اح هرونم ةنیدم هدلاح یراقدلوا غلاب هزوبشب كيب کیا
 . یدتک بوقبچ ندرصم هدلوالا عبر لئاوا هلیا باحصتسا

 بولوا لصاو هرصم یر هماننالعاو یر هلاسر كراساهو هدنتدوع كحاح هرکو

 تاعاسم لخ یالوط ندنوب هدرصم ةدن رلکدتا هملاطم یرلنا رصم یاماع
 یجراخ و ی یر تولوا ادس هفرف کیا هدرصم و یدلک هعوق و هسهذم

 هلشال یراههوم تاراعو هطسفس ران | یخد یرایعم نایدتسا مح ود

 كرد رابتعا هدنس هراد یلاوقا كنهفلاس ءاملع یلانماو مق ناو همت نا بویمالکا
 ند هقرف نالوا لئام هرابباهو ید یتربج خروم ۰ رایدید ردوب قلناماسم ماع

 ییدنلوا لصف هدالاب هسیا راساهو ۰ رولوا نابتسم ندنسهدافا قاس یی دلوا
 ۰ ندفح قل رط هلا طا رفا هداز ك هدا وب بوقاب هل رظن كل رشم ههل هرزوا

E E فارخا 

 | هدقدلوا لصاو هتداعسرد یربخ یرلکدتا الیتسا ینتاط كرایاهو قباس لاونمرب

 ا یراهظفاح ناسا لامکتسا كلارا هر اور و اهر

 | طاسد كناشاب ورسخ هاعوفو لالتخا هدرصم نکیا شفلوا هلاوح ه اشاب

 | یدلوا تربح و شالت بجوم هتل ود یالکو یرخ ییدتا رارف هشاح

  هدهظفاحم سماناک اک كناشاب یهاطو یداروس هبجوت یتاحنسكيالس هیاشاب ورسخ و |
 | اشادحا یطفاحم هرونم هدم نانلوب هدف رطلوا كدەجندىك یلاو یب هرصم و ماودر

 ۰ دلو دن وک هلع سا وا نمصتم ی راصوصخ قل وا مامتهک ق

 اشا دحاأو اشا سهاط هسا تقولوا بولوا لصاو هد رقص رخاوا هرصم رلماواوب

 | شفلو كب مهار هدنماقم قاماقمماقو شمرک ٠ رسم اس ر یراروف
 0 برکت )ی اا

 هلئسم رب لکشم قلو یلاو ردتقم هطب رو طض كرصم هدتقو شوشمو لتر هلو

 | یندلوا ی رغ یسانم هدنروهط یسهعقواشاپ ورسخ حورشم هج ورب ندنفیدلوا

 | ثحم ندنسهقاس تامولعم نالوا راد هرمصم اشاب ىلع یبطارط ندناریمریم هد هرص

 لر هد مر روبلوب تادراو ردقو هتلود هنزخ > مر هوو مرک هلوشو كردبا

 درس رب نده دل وا ی هو اضم كەن زخ تقولوا کنوح هدق دل وا بلا اط ه رصم تلایا

 ۰ یدل وا هجو یلاا ر ەم هنسه دهع هلب رازو هر تونم هلسابط هس روس تادراو |

 كناشاب دم ییسکب رلکب رار لصالا ف هسیا تاذ نالتید اشاب لع یسطارط وشا |

 | هلومناتساهلا تاضورعمق | كره یداماد هسرب هدنناف و كناشایدمم 9
 یا توا تادر دقنتم و ریتعم هدهباسرت تقولوا ىلع دیس یردارب یدیشمردنوک

 ( نادوف زا

۱ 

۱ 



a ۲۲۹ Be 

 یسکب رلکب سلبارط ینآ یخد اشاپ نادوبق هلکمنا هصوت هباشاپ نیسح ایرد نادوق
 یدا ر در هر و ۳ ی هو و گر هر دا بصز

 هلا یسکب رلکب سلارط نالوا یردارب كناشاب هدوح یسکب راکب سنوت بوراو

 یسلارط اشاب ىلع هلکعارارف هسن و کب ر اک كردا هلغ هدشاهن و ه راح هامدنج

 نکا وخو قسف عاوناو یدعت و لط هدایز كیهتسلاها هدک دا طض

 كردا عج رکسع یردار اشا هدوم هدلاح یرافدل وا ءکما یی ی ۱

 هوجو هن رزوا یراعا ما هنهلع ید یلاهاو هرصاح ینآ هلا تدوع ها رط

 وا رف هر ذتکسا اک ار یک ر تلا ل ی ره
 شعلا مارک ا هلبا اطعا قانوق "القتسم هنسودنک یخدوا بودبا احتلا هکب ردا معو

 وان افیلد يا روک ذم ضد هات همارگفا کم نودک هج هدنسهنس ید زوکا . یدا

 یرلکد روک هدلاح وب ین آ بولک ی اح سلب ارط ندنغي دلوا شلاط هرو و قسف هللا ۱

 هس رو و ناسا | ی راتشوح لوا ندنلا ها اهنا هناشات جالا ربمآ یلاح عوفو و

 كکبدايم هن بوق هش وس ا رح اشابلع هنیرزوا كنو راشن و ینلاقص بروک و |

 هدره را ر ارب هلا كدام هدک رک هرصم را مسلارف هدعل و شعا ین هتسهب اج

 یدنا شمتک هنسودرا اشاب اض مرک | رادرس هلبا رارف نداروا قلارارب بوئلو |
 تار رحیتسودنک اشاباض هدنتعجر امزهنم هرز واینیدنل وا ناسهدالابكت و اهیودرا

 ۰ یا علف هد داود ورمدنفو لواو ترد هدا را

 كکب دام هدیدم تدمو شعازق ترهش ءوس هلهجو وب هدنرافرط ناتسیع
 چیهیمغلوا بصن یسلاو رصم هدنقو هلو كصخشرپ نالوا شمر وس هدنسهراد

 زونه ك ملوک طقف یدلمالوا بلاط کوب ید یسودنک و یدبا لکد سانم

 كنب رکسعولناعع هدرصم الاح بویلوا مولعم هل وبناتسا یراقدلوا شمرک هرصم
 ود مرواس هشلرب هدرصم هدنسهاس ینوق كتلود ندنکیدتا نظ یراح یذوش

 . یدرو دا نط

 هب رکسع فونصو شیک هللا رانمهلوک هنیرصم حورمشم لاونمرب هسیا هدانئاوپ
 هلبا رانم هلوک یخد ران آ بولاق یرکسع ییا مور زکلاب قرهلبراقبچ ندرصم
 هد راکسک ون كب یرکفرئاط كنلعدم نالوا یسهمشح رس دلرلن او یدبا شمشلر

 . یدبالکشمك. قماملتوط بولاق هرلقازوط ینیدروق نوما لما دص بوج وا

 هنوز هداتسا ش لوا هدقف رضا هرروز تا هرصم ار اشاب لع ها لی
 هدنفح یرلکّسا تمرح كته هاهحو هن بورب هب هم رکم کم كراساهو حورشم

 كنهشب تواقش ٌهفلاطوب و یتار رحت كناشاپ فیرش یسلاو هدج هلبا هکم فی رش



n ۳۳۰ قس 

 | لضاو ها رد قاضورعم كندقا خدا راد لوا* ی زامارمو
 ۱ یاهو قئراو . یدلوا یداب هنلایهاو 0 اهد هب ص ر كلود هدقدلوا

 : . یدملاق یددر و ثحم یخد كزا دا )9 هدر وصآ كنم هلتسم

 لندن رلکدتسا البنسا ییهم e ا كرلساهو هسلا یرات ضح ناخ یاس ناطاس

 هر ونم هدم 4 ۳ نوسلوا هسا رولوا لصن مهندغ دل وا ماتم دایز یشن

 | اعطق وید نوسنلو هراچرب هنسهللاغ ییاهووب و نوسنلوا لاکا یسهظفاح باسا
 هدنغانوق مالسالا خش ینوک رازاپ یحنزوقط یعرکب كرفص هلکمنا نامرفو صا

 ر سک یه بولبنوق هنادىم یلاوحا كناتسبرع هدقدنلوا تروشم سلم دقع | یا

 اشاب دجارازح ) ااطخ همظعا ردص كندنفا فراعدم هداز رع ندماظع رودص ۱

 هب هر وم هسدمو فلما تحاصم یار o3 ی یدربد رح E رس ردق هن یه ۱

 فرش هلا راعشاو صا هنف رط نواه طخاب یتملا دادما هلا ° ا هربحد ۱

 | هلسهطسا و نارع ماشمی دلوا هرزوا تا انا تم SEAN هکدناشهسل ها ۱
 ” 2 تب و ۰ 0 ~

 رەد د و ك نیک ایا وخ هنسم د ( هاا لاخدا هربخ د رادقمر هب و رونم هدم ۱

 ۳ مهدناخ امان رازح) یزاضم ندراضح هدک دوس یهشدلوا سشعلواارخا

 تلوهس هحور یتحاصم هسا رشود هنده دادما احر هلا كرت ینولت نالوا

 یدتا راتخ دجا هداز یدفا قحسا ندرودص هدنقع ییدد ( ردنا تور

 ۱ لوقمهدهناهاش دز یروطو عضو سهل زکتل ود بانج ) كردا هجو همظعا ردص

 ۱۳۳ وا تک رام ال مدلاع نکشداوا هضم" همان لالقتسا تولوا
 ۰ UL : 8 ج مک 2 1 ی

 هدنسهط وا هول رش هف رح اصعل زع دنفا راد هو هقس شا ندنعح هنل وا تور هلهح و

 هدعاسم یسهلج كعاضورعم كده یدمش بولوا لاک هحور لالقتسا نالبر و

 هد هک رعتم ن اما gS هدنسهط وا هق رش هو رح یربع ندنعل دل وا نورقم هر هماس

 باوج هب یدنفا راج ود CEN توف هّمهد هدزاسو عرض ههح بانج

 ندماظع رودص هدقدنل وا EY هن عا هب هر ونم ۵ ها دلم نا رە ردص I رو

 و ا ۳ 2
 هلن | ردسع قوسا هم رکم کاو تناعاههرونم هر دم )یدنفا تب نماد انا

 اع كددحج ءیلاو رولسهلوا ندف رط هسهاق رصم قحا تمه هنعفد كراساهو

 ۱ تلوهس تراش تا داوم هلل وصح رب در یوعمو یروصرهسروم راس و عرفت

 f و ۱
Aرمضاح یسلاو رمصم 1 مضعا رد ص هلکع د ) دو رو ۾ ندلاح هم زال  

 هزحاع دعوت ند واه فط )د مضعا ردص كحد ( رد یهاط یحهدا

 تارا ۱ ووا تیک اک ار هوس هدف رط نوک یاب وفات

  Jند ردم )



 هی ۲۳۱ بح

 راشیا هسیا هدنروصوب رويدا تیاور رلیضمب یغیدلوا هدنتبث قمامقیج ندرصم
 یدنفا ییعصم دشر ینما هناسر هنرروا ید ( رولوا ا ر نوت نوت

 لزعلا لف هد هاا شوا عیاش سالا نب ود زامشح ندرصم اشا ورسخ )

 هسخو بولوا هرزوا عاتتما ندمقج هلبمارا كنب راضراعم نالوا هدفرطوا

 یا لاشتما هما قیلوا یعولعم یتیدنلوا لقن هبصنم رخ ا ها لزع ندرصم

 لطعمهمهم لاصموب هسیا زامقچ ندرصم اشاپ ورسخ رک او یدد ( ردلاتحا بلغا

 فر EN فارعا رد هوا نه ۵ هنخر مظع هتلود قر هلوا

 ندشبوسو ارتشا هرخذ رادقم ر هدونلوا لاسرا هما هرصم) یدنفا یبطصم

 كمظعا ردص هدک دید ) ا قغلوا لاصا ههیدم ندناو کا عوش

 یرلکدشا اعدا هلا ذخا ابلغت كح روک یدقن رضاح را دوانرا نالوا هدرصم)

 هند ( شا ا شيا هدحو رولوا فلت ها مه رلر دبا بوسح هن رل هب رهش

 روسدک بولوا فلت یس ها ردقوب كنەبلع تلود ) یدنفا ینطصم دیشر ةلباقم

 ( نوساوا عیاض هدهقاوب نوسراو هيا زلک هلکهلوصح یتحلصم هریخذ هکل احا
 لاصیا هنس هلکساعوبن هلبا ارتشا هربخذ هک هديا ضررف ) كنب رب ندراضح نکرد
 عو دوخاپ رونلوا عطف ندقرط مصخ یسام كنهرونم هنیدم هلا عوس یدنل وا ۱

 رم )اباوح هتسعد او یسهش اف هب كنلاتنرا هریخذ هما رولت شن وا ات
 كمردشرا ههتدم كردا هظفاحم ین هربخذ هللا رب رحم مذآ زوشن ج وا ندنف رط ۱

 ردقواو ییهرخذ ردقو یدمش ی نشو كشب وس) ید هدک داند ( ری

 هاس وف ها ندنفرط ماش هت زالوا لباق قلو ET كج هدیا باعیتسا ضد

 رکب ندرودص هتنرژوا یبملتسد ( رولوا بسام هسنلوت یس هراچ كل اصبا هرخذ

 هناناوبح لاح ر یلق هربخذ ) رایضم كعد ( رولوا ماش زالوا رصم) هداز یدّا

 ینجهلوا یسادغ كلهاح قحنا لوم هلغلوا هدیع هفاسم هرونم هنیدم ندماش ردجاتح

 ددص كرهد ( هلوا لباق یلاصباو صالختسا هربخذ رادقم رب داش هدرا هاط

 هدقدنلوا ناسرد ینحم یرافلوا قسضت ندفرطره كرل اهو هلبا مالک فطع هرخآ

 راساهو ًاباطخ هترایضم ندرلنلوا فقاو هنلاوحا یلاوح لوا یدنفا مالسالا خبش
 هدلاح ییدنلوا رادقا اشاب ىلع یسلاو داده هلکعد رولس هنلوا قدضت هلهجوت

 یبراضراعم یسلاو دادغب ) مظعا ردص هنیرزوا یسملنید ردبالاغشا یلک یرایباهو
 هنسلاو دادغ ) كحد ( یعرولس هقبح هنج راخ كفا رع هطخ هد وعار هدف

 ندشیدلوا یلاطم لحا كرار یدات كراساهو یدلاق جانم ضراعمر هدررها
 كما ی سوز زا هرات ناملس موحیعو زافلوا هسوسو یخد ندفرطوا



e ۲۳۲ تی 

 یدا شا اوشا رتساو هود قوج كو شر دا ردق کن شب وا وا
 ردک رک قلوا دوحوم یسفاب هدهسیدلوا فلت یرادقم رب كران ون هرکص ندننافو

 ندیلبخ یمصخ و جارات یبرالحم قوح كب كدحتراد هسنلوا قیوشت و رادقا اشا ىلع

 نیسحو بیوصت ندنفرط راضح ری دنوب هدک دانید ( ردنا جاعزاو لاغشا یلبخ

 ندنسهعقو الب رک) یدنفا هلاءاطعهداز یدنفا قحسا ندرودص هنس هده رص ینردنل وا

| 

 هیمالاسا تدح و تهح تولوا E نمشدو یناح مصح كراساهو راسارا یالوط

 راهسل وا ارعا هلا طلا هن رزوا رل اھو ندفرط 5 ید ران آ هاست رم

 هدحراید كنقلخ نارا) یرایضم ندرلنا لوب هدنساذح كحد ( راو روض هن

 رط> لح 4سا یر ز واح ید ودح ردفوقوم هروسع نددادغ كاب ا یرالوصو

 یدنفا هلل |ءاطع هلکمر و باوجود ( ردر رقم یودح لاغر والم یسهعق و ه رمصل و

 ۰ ی بولد ) یدا لکد م ولعم یسارواای) ۱

 5 سام ( مظعا ردص هرکس ندک دا نارذک راذحم رفاو هرزوا لاونم 5

 لوا یسلاو ماش زما ترشاس هشیاوب ادرفنم یسلاو دادش مدیا رب دن رب هيا

 بحاص راشعلانب هلسسح قلوا ندعدق نادناخ و راتتعاو ذوو بحاص هدللاوح

 هتسلاو داده امدقمو هسادا ا ا كل رکسعرس یوا بولوا راهتشاو عقو

 هلمناونع كل رکسع رسو بول رو تب رارکت قرهلوا دک وم یماوا نال زای ۱

 راها قسضت یمصخ ندفرط ررپ كردىا هراخ هلب رکیدکی هد ولدا عفر یردو ۱

 بیوصت یربدنوب كمظعا ردص ندفرط راضح هله هدک دید (یعرولوا سانم

 . ردشلر و ماتخ هساحم قرهلوا ۱

 تروشم سلح نالوا یسهمهم لاصم عج مو رک كنتهماع تلود تقولوا هتشيا

 قاکو لفاک ءرصع تالکسشم لج كرارب دو یار نانلوا ناسمزد هدنو ردو |

 ۱۳۱ دوش ۵ هر« ىدا یوا د ك ع یالکد یحلواا
 ۳۰ ۱ نیس ااا نو یتتتسم رذاحم قوج رب مدنتح هبسنلوا رسیدن هن یهو |
 . رایدبا روبج هتعجام هتلیهوب نوجا صیلخحت ندتیلوُئسم ییراودنک

 قسضآ یهرونم هسدمو یراودل وا لخاد هب هم رکم 9 كراساهو قلاس لاونم رب |

 ی دل وا و لا بجوم هب هن هشدامسرد كنیرا رثا کت ربخ ی رلکدلبا

 هلزوک ندنسهراخم عقاو هلا یدنفا كب تمصع ندرودص كنيدنفا باتکلاسیر

 رونلوا دارا هلیشر (۱۵) هدرز یرلهرک ذن هراخم هعطق ییا ندنفجهلوا مهفنم |

 روهط هتفو لالتخا هدتنایا رصم نالوا كجهدبا دادما هنمرح حورشم لاونم رپ

 دادف و ماش هلیرارق تروشم ساح ءا هنغیدلوا جاتحم هحالصا ید یساروا هللا

 ( هتیرالاو )



e ۲۳۳ تی 

۱ 

 جراخ بودیک كب ناع یسیدرب نوجا نیمات ییارق “لاها ندنکیدلیا یدعتو لظ

 كم موج هنیرزوا رای هو ندلوق یکیا كره ریو یناونع كلركسعرس هنیرایلاو
 ۰ یدرو هلل وا دسا نداشاب ىلع یسللارط ید یحالصا هم الف دام هر

 هدننن اشا ورسخ هلا كب نامع و در ینوک یجندرد نوا كل والا عید هک و لاح

 تسد رب یدناو هنسهعاق ه نع قرهلوا بولغم اشاب ورسخ هده رام نالوا عاو

 ورسخ رایدتنا هطاحاو رصح ینسهعلف هب نعو امشب هلا لوخد هطامد ةونع یرکسع

 ودنک امدقم هدکدتنا لست هبیسیدرب یتسودنک هلبا ناماو یار بلط راچان اشاپ
 . رابدروتک هرصم بولآ ینآ رانمهلوک هلبا رادوانرا قاطرب نانلوب هدنتمدخ

 یاما بولوا لصاو هه ردنکسا اشا یلع ییلارط نالوا یسلاو رصم هدانئاوب
 هرصمك رس و ندننافو كناشاب یهاط  هدنارب رحم یار اد E هب هب رمعم

 هبراح هلرا اهو كناشاب دما هلا اشا یهاط بویلوا یربخ كتلود ندزکلوخد

 یهاطهدمتلصاوم هبهردنکسا ردراو راما هدعاي مت رتاد هنیرامتک هزاحح نوجا

 قوجر ءلاتاود لاحرو زکلوخد هرصم كزس هلسهاعاراد وانراو ینافو كناشاب

 "یدلوا زمولعم یحارخا ندرصم هدهبضمان تروص كنسهش و یلتق كراب ركب

 ترشاعم هاکرس ریل وا یار کوب زو ررلکد بسانم هسا یرودص ندزس ك رالاح و

 زکتحار هدزکرانطو و زرتسا یزکلوا هلسح قلوا نهعدق تالاومو هقاس
 كود کی دنا ¢5 نالوا بسانم زردا یچس هل وصح هل ر وص نسحو رارا یاسا

 یرککل وکار یروش ن تفلاع یکی دیامابرت هزهش رب هه
 زککحهیمروتک تقاطو ردنوزوا یحیلق كتلود ارب ز ردندنالاح نالوا بجوم

 یاما اار کو هلفلواررحم وند ( رولسهدنا طاس هزکب رزواید یا ضعب
 احر ینتحم وربندیلهلوا یلاو شاپ ورسخ ) هدنار رحم نالب ای ندقرط هبرصم

 یوم و تصخر هزننماقا هدهب رصم هطخ قرلوا دار یقدشو توف هگدتا
 یدر و ترصن هز ید قح بانج یدلوایاخ ندقوس E هز رزوا ی ردس

 کیدمرو یرلهفولعو یدشود ترفانمو تشحو هنس یرکسع فا تراهن

 دس رایدراقح ندرصم ینآ هلسهناعا كناشاب رهاطو رایدتا ماف هنس رزوا هلتهج
 یدرک هس ر رکسعو رایدتنا مادعا اردغو ًاملظ ییاشاب یهاطو مابق را یک
 لوتقموا دشاک هنفرط هزتح هن رزوا یساعدتسا كناشاب یهاط هدقم ید زو

 هاب را فوخ ندننایدعت و ماظم كل رکسع یلاهاو یدلاق زسهطاض تکلم قحیلوا

 بوردنوک رکسع یخدزپ رایدتا هناعتسا ندزب بولک هداب هوجوو ځاشمو املع

 هقاخ ءدلوب بولوا هجوتمهطاسد اشاب ورسخ اما قدلوا دیقم هنطب رو طض كتکلم



 هیت ۲۳ تی

 هده راح نالواقاو هلکمنا موج هنیرزوا كا اش و رس ااا نو

 لد هحناکنامرف هدنقح نعوفعزب هتشيا یداروتک هرصم تول وط قزهلوا نولذم

 هدصوصخوب و ردلکد نکم قمقیچ ندرصم هلزکزوس كزس اما زهرزوا لاحوب
 قحنا عا هناعتسا ندفرطرب هقذد ندهللا رو زا تعواطم هزب نعرکسع مر

 ود ( زرظتنم هنناوج كلا رع زمکیدتبا عدقت هتداعسرد نوجا وفع باط

 ردوا رارخ

 كرهلب رب ورارق هنسالریدنلوت یجناس هقش ندنرکسع لام ور هلبا رانمهلوک هدرصمو
 هنوک چوا هسا راو كرتو برع رد ندنسلاها یلوطاناو باحو ماش هدانئاوب

 . ردشف وا نالعا هاتسهطسا و رالالد ی زابل توقخ ندرصم ردو

 ۳۳۱ 02 ریش هروهط اتو ضر هدرصم هداتناوب
 نکیاهرزوا تماقا هدرصم هدلاح یت دلوا هدنسح را تم هدهسلا مرکم ه دلاح

 بوقیج هنجراخ هبرهاظ نوجا اوه مشو هزنت هلا ناذیتسا ندکب مهاربا نوکر
 نانع قالطا ندرب یسهلج نکیآ هدقماس وا یغراق كرهت هرلت | هل راهلوک ودنک

 ۱ ۱ دا تا روت ادا راسهلوک نالوا رومام هتراظن هدن رکصتک بودا
 یخد رانمهلوک ندنرلقدازوا هدهجرد قحهلوا ناهن ندزوک هدهسیا راشغا نط

 هفارطا لاحرد یک یفیدنلوا تیفک رابخا هکب مهارباو راشمشود هنب رلهقرا

 را رکسع ماط قاط نوجا یسهظفاح لرهش فارطاو كنهملق بودبغاط رافشاک

 ا لا ادوات ااا یشیدلوا یمواعم كەك لاح: تفقح هلم ردن وک |
 هسا اشاب ورسخ یدسا شالت مظع یلاها هلنط یدتا روهط هب راح هدنش |

 یدشمشود لخد E داند رود رک س كنلع دم نوراو ههکبزوایرغوط

 خسوت یالوط ندنتکر حوب هباشاپ ورسخ یراهدرکرس دوانرارکید هليا كب دحا

 یارطضاو شالت كقلخ هلکمروتک هکب مهاربا ینآ كب دحا بوتوط كردبا

 ۰ یدلوا فرطرب

 هدل دروتک هنرمغ یرکسع دوا راك رەش ود لبخد کب دحاینک رج و كناشاب ورخ

 0 اا. نالوط ندر رارتسا قلا ید رلث آ راهرو هرانمهلوک |
 ۱۳ ۱ رک ا و اروا رسا داسا یمودتک ندهد كجا
 لواو یدبا یتم هسهعلاطم رلبا رارقتسا هدنکللاو رصم قیاسلاقاک بولوا

 یدشود هنسهبعاد كمامر و اس ناسا ك دجا ءرزوا ییداع كرصع

 یرارابتخا نانع كراهدرک رسوب نکل یدرلبا ثدح هلئاغ کی رب هدرصم عقاولاف
 درز رد تی ها تفت یداتناو یدوایوواهدنلا كاعد همش سنا

 ( مامور
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e ۲۳۵ ریس 

 ۰ ردعفلا هتل | لوع د رق حالا ندو تولوا قم فاو

 ناعذاو كرد یتاروصت نالوا قفدو قبع تاغ كناع دمج اشاب ورخ لصاحا

 را 11 ييدتسا نوجا كمروشود هنهلعرانمهلوک یرلدوانرا توسهدآ ۱

 . یدلوا جتنم یش رب هقش ندنسفلا هنتلا لوغهرق

 ناشر فا نا هداتناوت ندنغ دلو یرکسع ولت مع رادقهر هدنسهبصق دنشر

 رصهو یدورو كنسودنک بولک نادوق یلعدس هک ان یدشا هرصاحم یدیشر

 دیس و شملکح هو رط ها 8 فشاک اماس كح دار اخا یتکی نلک كیا ىلع ی بلا و

 ىلع دیس هاکمتک ه دیش رز ی-ادرب اضاعتم هدهبسا سا لوخد هدر بواک لک :

 تام یدلوا دت ه راګ هدن رل هنامم EL و یدل انصح ه دل نیغم جوب

 یدنا ةشناراناپ هرزوا كجا هلاکم هنظ لا روهظ كله نداما یلع دیس

 جرب هنیرزوا كنوب و رایدستیا فیقوتو ذخا هدقدلوا كجهدبا تدوع کا
 E وما توراقح ه دل زبغم

 تكناغاب رع نالوا یسلاو رصم هرک و نولوا ند هلوک هک نادوف لع ۶

 یدنفا هکر دنناحالطصا هب راغم کل توشوا كعد فرش یریعت دسو رد ردارب

 یاما هاشمو ندتلاسو تیارد باحا هلا یعوم رلردبا لامعتسا هدنماقم كبو

 8 ب ن 17 ۲ E ى و هنس ودمد ؟ كم ها اهدک دار 8 هم هدال والایداح لئاوا هاسسح هل واندهب ع |

 . ردشملما مارک | هدایز ك هلبا اطعا راهراحو تآ |
 یوف ظ وحل یو هب ررو ها هن | تند AVÊ ندنسالتسا او |

 یندسس روخ وبا اشاب لع هرزوا تعا قرغ هبوص یرالو یک کچ نا
 : ردشعا مک

 نکشل هللواانتعا هنماکحاو رممت وربند هت وا قر هلوا ند هعدق ُهنتم و دی

 ۱ هاباسح قل وا لمهم و ورتم تا ر ومعم با ساو لاح تکلع لاوحا یر

 هنس رزوا ار و 0 را مع ورد دهنس یتلا نوا قر هل وا ادم را هنخر هدن رللخ ض»

 یزدنلوا ناتس هدالاب هک اا ی کلک روس
 هل راما مده یدس و ید ندتهح ه رح نوجا عطق ی رالوب ر ا رو هرزوا

 رله رو هڪ و یدشراف هنحلخ هق رشا و یدتا ناب رح ردو هروهنمد ۷ ل وص یزوط |

 عطقنم ی رالو هرف كنه ا یدل وا تالس هدز تفا راهعر س هع و بارخ

 هرکص ندقدقح ندرصم نازسنارف یداوا علت یلوصو كم وص لستهب ه ره و

 هنس قصر تولوا رومام یدنقا اص ند هناع ERE ط نوحسانب كد و

 یناروصت و كناشاب و رمح هہاع ءانن ۰ یدا لکد و[ ن مام و ۱

 [۳ ۳-۰ BL ور 6 یه سو سا نشو لایق تسیوت ست



 یک ۲۳۹ =

 حارشناو حرف هب یلاهاو شمروتک هیهبب رق ءوق ینماعا كردا رودقم لذب ردق
 كرديا عوجر هنسالوا تلح هلکعا مده ینآ رارکت اشاپ ىلع هرکوب نکیا شمریو

 هبهبردنکسا قترآ هنیرزوا كلوب یدلوا ابه یماو یس ردقوب كنیدقا طاص
 رصحنم هرلووق هللا راح رهص یسهرادا كنلاها ندش دلوا نمهلک یوص لب

 شضس یک سیرقو سودرو رمزا یرنک ۱ كتسلاها هبردنکسا هلع ءانب ۰ یدلوا |

 نابم ا ا هف رطر ڑکلاب هد E رلدسا ترح هربازحو لحاوس

BZبولیزا هدنتابدعت و ماطظم ُهجح كناناپ ىلع ید رانا یدلاق  
 . یدا رازب ندن راناح

 هیشنم یرانوب نوک یه بویوق هنیزرط دیدج ماظن ینرادقمرب كنب رکسع اشاپ یلعو
 یطرش یجنرب كماظن هکولاح یدیا رربدتیا عت بودالغاب فصو رراقیج هنفرط
 زکلای هسخو بولوا تراع ند داشاو تعاطا هناطاض هللوصح طاضنا هدرکسع

 لع زک هلوصح بلطم کما شرا ورک ورلبا كرهزید هلا هرص یرکسع

 هدنرلتدوع ندملعت نوک رب هيلع ءان یدغو طاضنا الصا هسیا هدنرکسع كنااب

 ندا اشام یران | هد وراقبج ین راشاب ند هر داتعم رب نک رک ندنسهلحم كنرف

 9۳۳۱ اا شرطا ید رکن رو هدنرافدت | نوشروف ندعاشا هرلکدرف

 هل رلغا راسنجا هامغیو تراغ بورک هت راوا كنرف ناه هموقم رک اسع
 عوقو بودی هنسیک هیر نالوا زادنا رکآ هدنامل راسولدنوق عقم هد هبردنکسا
 ههردنکسا ناه كر هشود هشالت اشاب یلع هن رزوا كلوب راشمزای هلوماتسا یلاح

 كغا نمضت یافل و رادتعا بوردنوک هراسولسنوق یاشاب دشروخ یطفاحم

 كنا دا لع لصاما ردشملا هداعا هرهش هللا بالحتسا ی رارطاخ هرزوا

 ۰ یدبا حودقم هدنرظن بناحا كرک و یلاها كرک یتموکح روط یهدهردنکسا

 ۲ هعفد هدرصم هلکعنروک شحاف ناصق هدننایرج كلن هداشاو |
 لاح دافاو ضرع هکب ميهارا بونالپ وط عاشمو الع ییداک هروهظ الغو

 هدنف رط هرج رلیدم هلا باوج رب كج هرب و تیاست هقشب ندزج نایب رلیدتیا
 هامده كروک ذم دس ح ورشم هجو ر بولوا یس هشاضم هرخذ هلهحو و یخد

 هعاشا یتکرح هن رزوا ه ردنکسا كنسید رب ندشدلوا عطقنم ید رللوب |

 هدهرخ الایداج لئاوا رار هلسودراو تدوع هرص«هلرظن فرص ندن |نکشفل وا

 یسیدر یکی یدک هنفرطرصم هابرکسع یلع دم یسادرف یدتبا تلصاوم هبهزیج
 ممجت ۳۱۱ ی هام يوا رم دلها یدک و

 ( یسیدر )
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 هني رزوا كلوب رایدلبا دایرف هلا یوکش ثب هیسد رو هلع دمت كردا |



e ۲۳۷ Ba 

 ه ربحد هلمس هنیعم تاسف هماخ وردا ی راراتسا هربخذ ی هدقالو اد

 رلي دلوا یسم بو وط یرازوک رار كقلخ هاکم ردر و .

 عا ەنىرلىلاو دادغب وماش هل رارق تروشم سلاح هرزوایندنل وا نام هدالاب

 . ید راشملدا رومام هنرزوا راماهو كر هل ر و یناونع

 تاریرحت نالوا دراو ندنفرط اشاپ هللا دبع هداز مظع یسلاو ماش هسرزوا كنوب

 حد ۳9 ره روش و مکج هردنوک هربخذ رادقم ر هبهرونم هدم هد هساوح

 GE هداح رصم نم ۳ ندساطاس قب رط قحا مکج هدا كل راد یخد

 هب هرونم هدممرب ردن وک هاهو تلافک كولا ككردبا بلج ی راخبشیس هاسق تاطب وح
 نالوا هدنسلاوح ماش مدردنوک هلا باح یرانامرف نالک ق ر هلوا هنظفاحم هدحو

 كرانوب مدلیا باج ی راخش بوردنوک ید یرلنامرف نالک هننابرع هزاع

 تلود ةیهاق درک ردرورض ید هسا راو یراشعا تست «یاهو د

 ردشفلو ررح وند لاردا ارجا ییکلهدس تلود یس هلج هدنرکدروک ینهلع

 هد هشاضم لاح هج هربخذو هل و و هارو هتندم ورتدتقو ر هکو لاح

 شما هناعا یک كنسلاو ماش ردق هب یدمش آرظن هنتسها هجرد كشيا ندنشیدنلو |

 هدنرندآو كجه هناغا لئافو تاحدل ره وک هردخد الاح نا رولک مزال یا
 نظ نت هدنحاشاب هنادعود رویا اتعآهفبا تورو تقو لا راز

 یالوط ندنس هعقو هفای هرزوا ییدنلوا لصق هدالاب یم هنفیدلوا ربغتم هناکولم

 نداتتسودنک هننرزوا رمضاح لاح دریا هلا شاب رازج نالوا تلود ضوغم

 . یدیشنروک تیروبح هغلروص یار
 قد ود یالکو بواوا کوم یلاتسفاو راد هدایز كل نا 8

 تاود نکا یو حالا عسر طساوا ندنکهبتشآ ین رو روا ی

 ندا نایرح هدصاخ سلحم نالوا دقع هدنواه روضح هدلاح رلفدل وا رضاح

 هند وف و تص نال واراکرد هدیلاوح لوا كناشاب دجارازج هدنسهحبتن كنا رک اذم

 نالب رووا راد و هوا يا نونلوا تب
 فقوت و رمص كد هحنلک ی اوج ندنب دلوا شل ردن وکی صاخ هنف رط هللا نواه طخ

 . یدار و رارق هرزوا قوا

 تسانم ییاترا سخذ ندهرصب ارحم ههرونم هنندم ندشدلوا دودسم یو رصمو

 راعشا هتسدلاو دادش احا یارحا هلغملوا راطخا ندنف رط اشاب رازج ینج هلوا

 .یدلدادک ات یسهقاس تبرومام اراعا دیک رح برزو هبعرد راز هل



 تست
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 نالوا دراو او هب هیاس هدارا نالوا شلروس لاس را هلا یصاخ هناشاب رازح

 ی رم م هدلاح یی دلر وہ هح وب یراتلاا ماشو ر ەم US E هصا سع

 هد هسیا شما ضرع ینکج ةو ودنا لاصتتسا یراسجرراخ هدمه نو وق هنماظن
 ۳۱ هم ییده هللوا تزاسح ید کما ماست هنسودنک یناتس رع نوتب

 رازج هده رش بجر لئاوا کل رکسعرس زاخو یباوتو ماش هلرظن عطق ندرصم

 یدلروس هج و هنس ەدهع اشا

 یخ داشاب هللادنع یسلاو ماش تولوا یهاشدا ضوغس اشا رازح سدتفو ر هکولاح

 هرزوا قماعارغوا هاش یرازح هلغملوب E ساو هدنهبح و هرازح كماشو

 ۱۱۳ ۱ تودنک لاها هدتنسنا ملا تع عا هماش E ندا ا رطا ناک

 | هفروا ناه ینم هغ دلوا شما كلزستعاطا ید هتلود هدلاحو و هنسرافدعارغوا

 قا احتلاو تلاخد هاشاب لع یسلاو دادغ نانلو هدف رطلوا هلبا رارف هقرط

 هداز دارم یتفم نالوا ندماط فلاح هرازح هللا لوخد هماش یملستم كرازح و

 . ردشمل | مادعا ییدنفا نسح رادرتفد هلا یدنفا ىلع

 هدراحتس لج ندننافاضم دادخب هکیدیاو تس هتسفلوب هدف رطلوا كنسلا و دادغب

 تاالض صخش مان رخف خیش هروک هتناب كانیدنفا فصاو هکیسهفاطیدب زی نطوتم
 فک عاوناو ولتم هدن رلهنامم بولوا بوسام هصخش مان یدع خش ها عاسا هب هش

 كنال- و موصو لئاق هنیهذم خسانتو لماع ها تاتک مان هدلح نالواولم هلا دالاو

 لرارت اس هرابد زو لا یافصو تراهط قحا نالوا مزال هناسنا هلبا راکنا وجو
 رداضمو لاض موقر نالوا دقتعم ههلطاب داوم قوج رب یک كعد ردلالح یلام

 ا ها شک مزال یرلهرت و بیدأت هاب رالوا نایصع قهاش كلاسورندتقورب
 لاصب اهف رط واهاکو هف رطوب هاک بولوانطوتم هدندودح یلود نارا هللا هبلعتلود

 ۱۳ علف نالوا نارا نارمکح هداساو ندنبیشع سال ندا راسخ

 هدر نکیا هدنادم یاکش ندراماهو هتنرزوا ییسهعقو الب رک كرامناریاو هنکیدتا
 | كلرب و هتشررس هنرااکتشا ییالوط ندنرابدعت كراشع یهدنرزوا دودح هلب وب

 ۲ ۰ رزوا دع نال ادتا اقا لع یسلاو دادغب .ینمم هنکیدنروک .تسانم

 هدنلالاخ یسهنس ید نوا ا رم دکدسا تد وع هدادغب هلا ا یرناو

 برصو بی رخت یراهجنابو غاب هدنتلصاوم هراحنس هللا تکرح هنیرزوا رایدیزپ

 :تدوع ارفظم بودا روح هتعواطم ضلع هلبا قبضت یراودنک هدنجئا راغاط

 . ناب هدالاب یدیشا تلصاوم هدادخب هدنلناوا یسهنس زکس نوا زوکیا وشاو

 ( ید وا )

 هلکلک جوک هنسودنک بصن و لنزع و ندنک و دا نو رومام هن رزوا كاا



 ۳1 ۲۳۹ جی

a ۱هنهبلع هدقدنلوا تاجا 5 تا ىلع ا كناشا ناملس 3  

 هدنسهعقو اغا دجا یماغا ۳ هتنادحا هنف هددادشب هنا تک رح

 رانا هرک ون و هلقل وا یعولعم كناشاب ىلع ییدلوا یلخدمو د ید كرا هدازب واش

 یردار هلا كب دمت هدازب واشهدندوع ندن رفس راحنس هاب راغل وب رار هدودرا ید

 طقف بودا فقوئو سح ی رالغوا رخص نانلوب رباز و مادعا کب زیزعلا دنع

 رارقهدنفرط روباخو رارف هدکلرب هلیتریشعدیملا كب مساح یلغوا كوب كکب دم

 هغ دلوا هعدق توادع هدنرل هنابم یتربشع دسعلا هلا اشاب روم یسلاو هقرو هنفپ دلق

 هسابقرهلوا م زهنم هدلاح اق كم هبراحایدل بوراو هنسرارزوا نامه اغاب رومتیبم
 سود را افشا لع یسلاو دادش ندنک ودنا شخلوا تراغو اش یاهو 8

 هلباكب مساح كيحدیا عاتسا ینتکر ح كن | یتربشع دیملا هدهسیا شکه قرط روباخ

 یحد اشاب یلع هاسلوا شمالا روم هنسهقای همش هللا روع ی رهن تارف یار

 . ىدا ا تدوع

 هنس ودنکه دکد تا احتلا هیاشاپ یلع بولک هب ود را اشایهلادبع هداز مظع هدانئاوب هتشيا
 . ردشمنادغو ینکحهریدتا وفع هلبا اهناو ضرع هتداعسرد كردما مارک | اشاب لع |

 سو و ی ی یی یر ی یی یی اش ی ی زا یی ی ی یخ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ف قق

 هنتف هدداد نورد هللا لافغا یصاضیشا ضم رکید یرب هدنمان لباخ هدانناویو

 :یلالتخا بابا انشا ورد نالوا یاقمشاق تناعاب رع ها
 كردا تفرک و ذخا یرانلوا قاا كوا رکید هللا للخ موقع بودىغاط یتتسج

 . ردشملا برغت و یئ یک و مادعا ینمک ها ناذبتسا [رب رحت نداشاب یلع

 ۱ ودرا مسج هد رالوح زسه او زسوص بوسەناک ندنقح كراساهو هل رکسع فیفخ

KEEهنرزوا 0 كناشاب ىلع امدقم ید تالکشم نالوا  < N 

 | جراخ ندغسو ككرابلاو یسارجا كميتج بطخرب وللثم وو یعولعم هبرجتلاب

 بجومر ندنغب دلوا یعوزحی ودا ندداوم طونم ةن هلک تم كتلود قرەلوا

 كارا رخ هارو را اه
 یرادت هود كس شقلا نوجا له وصو هرخذ لقا الو نان ین رط تبوعص |
 رایدو لصوم هقش ندهداس كس شر و یراوسكمسش نالوا یدوحوم كدادغ و

 | یربست تامهمو یرب رح هداس كس شب یخد ندنرافرط بلحو هقرو رک

 | دسر هبهسک كس زکسنوا یفراصم قلا ىلا كرا هودورکسعوب و ینکح هلک مزال |

 | هتیرم همطقرت هلاط با را یاس رد یش وا هناعا مات یو و
 1 ۰ یدشعا میده

 | دومس هدبرعلا ةریزج و یوعصو تالکسشم كني رااوچ هیعرد هل وبناتسا هکوبلاح



 یراللاو دادش و ماش ندشدل وا م ولعم هاش ال کو دوم هحرد كني رالعوا

 هیچ ۲۵۰ بح

 . یدروهلوا نظ رلرریودا احا یراماهو هلنکرح ندلوق ییا

 لزع ندماش قرهلوا ربغتم هللع تاهجوت هدنقح اشاب هللادع هداز مظع هلع ءان
 مه قر هلوا لاعفا بحوم یخد یناضورعمو كناشاب ىلع یک ینیدلوا شفلوا

 كج هیلک تقاط هلبا ماظعا ینهدام هدمهو روید مکج هدیا تکرح هنیرزوا رایباهو
 ناهو شلدا ضارتعا ود راو ضقانت هدننب یعالک کیا روتتسا تامهمو باسا

 ۰ ر دن و لا سا یواح یدک ۳ نوجا ا هن رزوا را اهو

 یسلاو داد نکشلوا رداص هبنس هدارا هنس هلازاو مادعا روعت وللم امدقم هدر و
 یتاایاهقر هلاترازو همرهنسهدهعقرهنل وا وفعهس رز وا یتعافش كناشاب ناماسموح سم

 ۳ ا ا ایم هد فروا هد نقلوا هجو
 ۱9 رام تاد ندنخ دلوا شحوتمندنسودنک هدابهوج و هلکمش ود هنسهبعاد

 هنشیدلوا لتخ تکلع ماظن هلتهج و بولوا كسک ۱ لادج و هضراعمو لاقو لق

 ۳۳۳ یی و قلارار یم هچدنلو ندنهورد افشا تاد سودو
 ۳ ردهتسهدهعاشاب اع یسلاو دادش هرک و هدلاح ییدلوا روصتم یترضم لازا

 لدب هشیا و نابعتلاب هنقنعم كنا یخد اشاب روم وشا هدقدنلوا هبجوت کلرکسعرس

 یصوصخ یعادعا ناه هسرابا تنوعر راهظا ید هدناب و رد اواهف هسرلبا رودقم

 ۰ یدشلروم هلاوح هاشاب لع

  كنهلماعم نالوا روصتم هدنقح ودنک یعازهنا كرومت هدنس هی رام یتریشع دسلا
 تان هدنکللاو دادغ ینیدلوا لئان زونه اشاب ىلع هد هسا هفاک تصرف هنسارجا

 هدکعارظن رصحهنسهلازاو عفد كنم رابیقر و ضراعم هلل اکیا تل ا یرارقسا و

 نالوا یسماح كک مناح ندرلهدازب واش کیدلس ضراعم هب ودنک ندنع دل وا

 رار هدلاح یتیدلوا یرظن حمطم كنسودنک ییکتتو رهق كنترشع دییعلا

 طقف یدبا راکرد کج هم هدبا زوجت ینس هلازا كمدا ر نالوا بولغم هد ه رام
 هن رزوا یتریشع دسعلا اشاب ىلع ندشدلوا فلاح هتسضم كلود یساروت

 ارد ها نورا ی یک

 بولک مزال قملوا لوح هنبرب ندارزو هسیا داره یسهلازا كروت : هک هلوش
 كنتر بشع دسعلا هلبناس یټج هبم هلوا رناح یس هلخادم کو كسان دارفا هسخ وت
 . یدشعا حیملت ینکحهدا ا هرلرزواو حیبش ی راسج

 هنکج هديا موج هنیرزوا كرایباهو ناه بولوا یرکسعرس هبعرد هسیا اشاپ ىلع
 2 0 ا ور نا را شاار نکا رولوا راظتنا
 ۰ یدشفلوا بارغتسا هدنداعسرد هنسک د کج هديا ا

 ( هکولاح )
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 هروما یاللوا یسارو طمو یدا لکد ردّتقم کمک اک ه هبع رد اشا ىلع ل

 رم راج ندنیدلوا كنروا هنسودنک دا ةلادع هداز مظع بویم هدالکا

 روهط لالتخا هددادش حورشم هجورپ هلتیح ی دلوا روح هشاع ر نکما امهم

 ولت امع هللا روع هنتهج دهشم بونم هد دا یضغوطندن رفس روباخ نکشا

 رمش لبج هلا برا سرافو بیرت هقرف رب بک سم ندن راهفافط و درک و

 تدوع بوم هديا فداصت هنسرلهقرف یاهو قحا یدیشعا بی رستو قوس هنیرزوا
 هدار وا یناشاب هللادىع هداز مظعو بولک ههلح هللا ودرا ید اشا ىلع هاب رلع |

 ۰ ردم هنادعب هداهم رز لئاوا یترذنک

 تا ید ینودنک تولوا فلت ندا اتا رک ا كناماب دم یسلاو
 ددکنع انا یرومام لوح هتایارت کت دمهدیا جازتما هلبا دما یاوهو

 هداروا هرزوا یازبما هدنس ه راح دسعلا حورشم هجورب كناخاب روع و هغ دل وا

 یناسو لیوحت هنتلایا ساویس ییرومأم هدنابعش لئاوا ینبم هنغیدلرویب زیوجت یساق
 . ردشلروس هجوت یلایا هقر هلقاطا یتلایا رکب راید هتسهدهع اشاب ن دلا یو

 یم ردح هدر سارک (یارخا هم رواق داز) دسر
 ارح هرزوا ییدنلوا ناس هدسافو هقاس هنس : هک هل وش ر ا روهط
 یهراحا هسرزوا اشاب فرش نالوا شما طض یتلاا ردلح هللا لوخد ههحسخا

 ید کا ملس تقولواو شل ربحاق ندهحسخا قر هللوا طاس كب ملس هداز شمع

 ناور هللا رارف هناربا راد اشا فرش ۰ یدا شلدا دعو یتلایا ردلح هل رازو

 یشدلوا کم روک تصرف هرزوا ك «هخسحا هس قلارا ر بود احتلا هتناخ
 یتاضورعم هداعسرد كکی لس راد هنساعدتسا یزاجنا كدعو ندا قس هلبئاس

 یتایا ردلچ یفوک یجنتلا یعرکی كنب رخ الا عیبر یسهنس زکس نوا وبشا هلکنک
 كناشا فرش ید یاخ ناور یدشفل وا هح وت هسهدهع كب مياس هل رازو هنر

 هعلاطم روذح هسیا هدنو بوردنوک تار رحت هعطق ر هترادص ماقم راد هنب وفع

 هنتعم اشاب فرش یناخ ناور نکیآ هدقفلوا تقو راصا هلا لعلو تىل قرهنلوا

 هبهخسخا اربج هنس اشاب کم رش هلکمردنوک هتلایا راک لا قیفرت رکمع رادقم وب
 بویلوشراق شاپ میلس دیدج ءیلاو نکیآ هدکلک یرغوط هکلکلخا هرزوا كمرک
 ۰ ردشملبلا تدوع هف رط ییرلک ارساخ و اساخ هلغلوا مزهنم اشا فی رش ه رام ا یدل

 # هب رصم عیافو هش

 هدامر مهم كا هجهباع تلود هدانناوب هرزوا ییدلوا ناشسم ل تالصش

 راهلئاغ فرط فرط هدنسلاوح ناتسرع هدلاح یدنوا یمهلئسم یدات راس اهو

 ( تدوج ران ) 6 ۱۱ ( عباس دلج و



 ندفرط رب هنب رزوا رایباهو هلغلوا الابود یلالتخا كرصم صوصحلا ىلعو اد
 یسهظفام باسا كنهرونم هدم هقشب ندنعیدم هنلوا ارجا هیضرعت تکرخ
 ىد سا

 یساکلا رصم قحا ءارهاش نوجا یلاسراو قوس هرخذو تامهم هنمرح ارز

 ۱ هردوقشا قلارار هلتهحو ۰ یدا مزال یحالصا ثكناروب هدسما لوا ندشدلوا |

۱ 

 | یلالا رصم هنسهدهع هدقدنلوا هربا رثاد هنلاوحا كرصم ها اشاپ ميهاربا یفرصتم
 ا یا شرروو یک هماط نود هدلا .یدلروسهبسوت |
 نایاش هحبلاع باب یسهشال کیدا میدقت راد هرصمو شعا انا هلا شهاوخ و ۱

 ENI لوک

 هردوقشا نوجا یرلتدوع هسراتکلم كرلدوانرا ندا بلغت هدرصم هدانا وب و

 تفلاخ و لاسرا رامدا هرصم ندنرلفرط نیعت بابرا رناسو اشاپ میهارا یفرصتم
 یرلاوامو نکسمو لاصتسا یرالابعو دالوا ناک هدقلدوانرا هدریدق یرلکدتا |

 كتاددهتوب هدهسیا شلریدتا لاصیاو ریرحت هتنراودنک یرلربخ یفجهناق لاعاپ
 ۰ ردشمامهال روک یرثاتو مکح الاصا |

 ا گسع دوا را قرهلوا مکحتم هدرصم هرزوا لوصا یسا هب رصم یاصا کن وح

 هرصم هلسدا زو جوا ییا اشاب یلعو كملر و ندنرلف رط ودنک یتادعتو شاعم

 ۱ قح هل و اداع ندب ال ولح هاتمافا هدنماقم اسر هدن ز رط یرلملاو رصم یلوا كر هلک

 ۱ ۰ یدا |S توعد هرصم ییاشاب ىلع هرزوا كملنا ه رادا یتسودنک ها هصح

۱ 

0 
۱ 

 ام داراسهلوک هرزوا ییدرپو روس هتلود هداوساتسا هسا اشاب لغ
 | هحشوب «هددهعلا برق بولوا هدنلما كجا تموکح هدرصم "القتسم نیزسقلوا
 كمروشود هنیلتهج كرانم لوک هنب یه رصم ٌهطخ نالوا اه ا کما

 هس كرصم هرزوا لاح شدقاو كناشاب اض ندنکیرلک نارک ہیلع بات یخد

 ندتنیدل وا رلدوانرا عنام هدنادیم کوب و کرو ارا یر یسژادا ع

 ییا مور كرانوب هلیدبدهت كناشاپ مهاربا یفرصتم هردوقشا حورشم هجورب

 : یدشفلوا رم دن یر هداعا هناح |

 تهرب طولخو بکر ع ندغلاوط عاونا هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب هسیا رکسعوب
 كنلا مور دکل و ندنرلفرط راس كل هک و ند هردوقشا هدنراحما بولوا |
 ۱ هقسوطیرنک | راد وان راوزملس ی هردوقشا یعوح هدهسداراو مدا هدنفرطیه ۱
 . یدازاعاطیف رصتم هرد وقشا نالوا یمدقرت تا نوا یرکعع |
 . ردشمالوک یسهدناف چیه كربپدنوب هيلع ءان |

 ( یکاسعو )



a YE یی 

 | هدهسلا تشهر طوضمانو قوزو یشاب یسهلوم« یت رد ماطر هفرقصض ر او

 هار قازوا ا نولوا دوکو ك وشراف هراب کک و ا 8
 یکدحاو مسج یسلج كرهربو توق هنیراداحتاو قاشا ید رغ كام ریش
 یدرابا هرادا یک فرصت و رببدت كحور یهو یلعدحت هدلاح یراقدلوا دحتم

 دک یاو لا كجو یرا هد ا نا

 | كنسلع دم هکونلاح تولوا هدعماقاب هل رظن دوانرا اهم هتنهو هد رصم هلغل وا

 ید ایماط ىلەج رقص وصلا ىلعو رسا مور راس یعالوق ردشیاو ىز

 كنهموقع رک اسع هایدیدم كناشاپ مهاربا هدبویمهنایب یتقبقح كشيا هل وبناتساو

 « یدرا ؟ ندا ىلع دم هنغی دل وا رب دن یس هداعا هب یا مور

 بوک وف هنر مدا یراکب رادوا را هدننارم رح نالوا دراو هبییاعبأاب كناشایلعو

 هرادا یتراهفولعو:تانصت کم هظحالم تلا هد هام لکبو یلوتسم هرصمروما
 نکم تکلع طض هلا رسیدن هداسو یراقدلوا هدننروص رادلبصحت و لامع نوجگا

  كنههردنکسا هخدلوا هدنابح رار هلبناس یتیدلوا جاتح هتلود رها ةوق بویلوا
 . یدیا جردنم یحهدنا دهج لذب هنسهظفاحم

  eمزال قوس ودرا لمکمر هن ند هلع تلود فرط هسرزوا رصم |

 هخدلوا عفدنم هلئاغوب قر هلوا مدقاو مها یفد كنس هلاغ یاهو هکوبلاح بولک |

 یدالکشم یلاصیا هلعفزیح كنهللک تاکرادت نالک مزال نوا یتاحالصا كرصم ۰ |

 یا ما  N ESبوم قو

 یی دلوا تیلست ءیداب یدسما رک هلا كتموکحشیا هس كرهشود تام هتنراهنایم
 | نوما تانیبعت بونالپ وط هنغانوق كکب میهاربا دلبلا خيش رادوانرا هدانناوب هدلاح
 هد هب ردنکسا اشاپ یلعو شلوب توقینتو دیماوب هلتفلوا عاتسا یرلکدتا یداروک
 | هردا وحتسج ینسهراح كنمروتشود هنهلع ككراتم هلوک یرادوانرا هلا تاس
 وفع كره روك ندتحلصم و لاح باجحما یونع كرلنمهلوک و شلوا رظتنم هراکماجا

 . یدبا شلردنوک هرصم ندنفرط كناو هاشاب ىلع ینامرف یراقالطاو
 نونع رانم هلوک هدقدنلوا تئارق غ ل دورو هرصم هدناصش لئاوا نامرف و
 هد وجاضرو صالخا تروص هلبا مدقت و ربرحت رلهمان رکشت قر هلوا حرشنمو
 . رابدتنآ توعد هرصم ییاشاب ىلع

 هیتر هتحلصپ ناعما واعاط ین اور هو هر هلو او
 هردوقشا ءان هنکی داروک مو زا I كر زور رادتقالا یوق بوسه و هنسح

 A هنسهدهعق رهن وا رظن نی هام ہر صم كناشا ها ر | ییرصتم

 . ردشفلوا هجون یتایا لیا مور هلیماضنا



 هفرطرهیترهشو تیص دیازت كز زعلادبع نالوا یراسیرو یتوطسو تنکم ءقرت
 هنوک ندنوک كلاس اهو : هک وه 9 ردشعا ر وهط هس ع هعقورت هد هبعرد هداتناوب

 تریعو طبع ثعاب هرادعش هصامخاب و ههل یسهعقو الب رکو تشهدو قوخ ثروم

 هدلح یش دل وا ماعو صاخ رتایضرکیاح یس و زرآ ماقتنا ا ندراساهو قم هتغب دل وا

 رحنخ نکیا رالقزام هدعماح بوراو ههعرد ییادفرب هدنمان ناع لصالا یناغفا

 یرافدل وا شل هراب یناعع یخد یس همدخ كن او شملنا مادعا یز زعلا دبع هلا |

 م ولعم ندنار رم نالوا دراو هل وساتسا ندارواو هدادغب ندنسهصق توک یربخ ۱

 ور دتف و بو دوعسلعواهتس رب هد هسي ا شمل وا مانارطاوخ حا شنا ءیداهدقدل وا

 ۰ هک هزعرددص ها

 | بورکهرصم رانمهلوک هلتوق كنب رکسع قوزوب یشاب هرزوا یتیدنلوا نایب هدالاب
 ۱۳۱ قوس هیلک هوف هتمرزوا رصم هلع تلود كزهلک هه ردنکسا اشاب یلع اقاعتم

 ندکس کیا بولکهدیا هفاخا ود رايا طیاست هزکب رزوا كزس یرلینجا هکلب و
 ملاش هدرصم هدناعش لالخ یخد یٹداوح کک رک هربصق تا زیلکنا زواحتم

 . ید شلوا ثعاب هلقو لف قر هلوا

 نامرف یرلفالطاو وفع تباهن توعا رثأت هبهرصم یاما یتادیدهن كناشاب لع
 ۰ یدا ارت شل هد مهحم كر هاب ردن وک یخد ۱

 : ردعماکهتکس هننابقرت كراساهو هلمادعا كنبرد ندتیدلوا هدنلا كناشا ًاتاذ

۱ 

۱ 
۱ 

 تهوکح هرزوالالقتسنا هدرصم هدروطبولوا نضحتم هد ردنکسا اشا لع طقف ۱

 یناشاب ىلع هرزوا قلاق یلاخ ندرابغا ید یفرط هردنکساو قمروط وا هد هعلق

 ۰ ید رلزال وا یلاخ ند وعد هر عم |

 هراح هنام رح هللا ناب رع ماشمو یرل هد دوانراو عدم یخد اشا ىلع ۱

 بودا رادشا هب هلا مسا و باج هنف رط یس هله هلا دسعوو دعو عاونا كردا

 ف

 هاسرف رب كردا فک هرانم هلوک یزاروب هاتف رعم كانياعدم هسیا را هد رک رس ۱
 رادقمر ۳2 رو ( هدرکص ندکدر و رارق قاه الا هرز وا تامروشود هماد ییاشاب لع ۱

 ندفرطر و نس ندفرطرب هدکدورو هناقلش تیا تع نع هرصم هلرکسع هدیزک |

 ۳ و با لاسزا هماناوج ود ( ل هروتب یی راشیا ب ولآ هاتروا یرانموکزب |

 هلا رکسع هجیابخ هرزوا كلک هرصم یخد اشاب ىلع هنن رزوا یرلمتا لافغا |
 ۱۳ ك اا ارظو یرحیکی یکیعوپ یدقج ندهردنکبتا |

ST۱ ىلع هدکلرب و ىدا تراع ندکل هلعر هدنک ارب نالوا دو رطم  

 | یدرکنع لخرب هدنرلحما بولوا یکردق شقلا لوچ هلبا یلاقناو لاحا كناشاب |

 ا الو هارهلک» ا وصخ .همذخ اما لع .ندح هبل وا لباق

۱ 

۱ 

 ( هرعر)

 ۰ یدا هدکلک ی رغوط و مهمه بر رارب هلا یسودرا هدلاح ی دل وا



۱ 

۱ 
 ى

ِ 

a ۷4۵ اتیح 

 ۱ رو اط رو اط ا عو بولآ سیرتم هدیدورو هناقلش اشا ىلع ہدلاوش ٥غ

 یخد ین رایک بودا هبیعت هللا نایعتو بصن یشاکیب ررب هروباط یهو بیئرت
  یدووتک ساد تودو

 یهدهربش بودنک هلابقتسا هرصم یاما هلجاب هقشب ندیسیدرب هللا كب مهاربا |
 طقف بوقبح هل رل هد رکر س راسو دوانرا یخد ىلع دمو رلشمراو هنیراهاکودرا

 . یدا راشمارب رکسع رادقم رر هدنراقانوق |

 ید ینفدرب لناذرف بولوا نما یم ا
 . یدبا راشمقبج رلهدرکر سو اما هلم اب ادعام ندکب میهاربا لصااو یدقیج

 یتسودرا ید یلع ا دمع بولوا دم یرغوط هفرط لج یسودرا كرانم هلوک

 شزابک كناشاب لع ةف ننه رهن ةوق تا یدیشمروف همراتک لت ی

 ینغوح ك رکاسع یهدنرلجما قرهر دغا یرلهناد كنفتو پوط هرارزواو هطاحا

 یرکدز ونک توکح یرطوط ههر ها رسو دخلا ی راک + )۱

 هلا تعم ردقوب ردن كلهماغوب ) هليا هطاحا یتسودرا كناشاپ ىلع رانمهل وک هداننا

 ینو اکسزب رولک هلسهصاخ همدخ و عابنا ےدق زا رایلاو ردلکد یشا هلاسم كل ۱

 هاشاب فیرش یکسعوب ) اشاپ یلع هدن رلکدید ( كديشعا راعشا نکیا هدهبردنکسا

 ییراوفولع ككرانآ هدزمکیدتا رارقتسا هدهعلق زب و ردکجهدک هزاح نوجا هناعا

 زس یدتا بارخ رازسنارف یهعلق ) هنیرزوا یسعد (زکحهردوک تورو

 رار هلکزس رکسعوب طقف ۰ یدنلرضاح ینیع رصقنوجا كزس نمر ولا هزکناکسا |
 زر ردنوک هلی رادنیتامزاوا كرانآ زب ران وستک هجا اکو بولیریآ رانا نوسموک |

 او داغو ظق هدنکلع یل رزیکد تیفک ر یس:هزارزتساو فوح ی
 (رولوا قلانفر هدهرآ رازامهشوب وا هلرادوانرا ردمولعمیلاح ید كن رکسع ین اْنع

 زامهلواوب قوي ) كد ( مع هدبا تدوع هبه ردنکسا نب هسیا هلی وا ) شاپ هلبراعد
 . رایدد ( رولوا انف ی وص كسرولوا كحهدا تدوعو

 اشاب هلبراغا هطاحا ینسودرا تناشاب رانمهلوک تیاهن تولوا دتم هرباخم هلهج وو

 یدلوا بسا صراشادق را نیس ) هدک دا سا هنس رکسع نوجا هعفادم یخد |

 باوج وند ( رم هدا كنج هليا هب رصم یاا هرزوا لاح وب قدملا هفولعزب و |
 دورو هنسودرا كلا صا بوس هاس هصاخ د راجان اشا ىلع روا یرامرب و

 ردق زوش كس ییا نالب زا ندنسودنک و یدابا ماست را ی دک ا

 . یدلردنوک هننناح سل هليا قیفرت یس راوس نمهلوک رادقمر هت رلناب ك رکسع

 زانعا مزاول وارده هدنقح بوروطوا هدنرداچ كنيس ردر, نوک اقر, اشاب ىلع
 ا س



 سی ۲۹ س

 ۰ یدلبب هشیروک ها
 یسودنک نکا هدندبق كمروشود هغازوط یرانمهلوک هلا باج ییع دم اشاب ىلع

 هفامعم یدیشمک ندشیا شيا هراچ هل هدهسیدالکا ینغیدلوا شملتوط هبالب ماد
 تن كب هلکب دارم یفوتم صوصانا للعو ندنس هعدق قوقح هلا هرصم یاما |

 ۳۳۰۰ زا وتنامهم یلدا مرو ندنرتودنک هل ندبنعب ذاوا دو وکی و

 را همدسقم یک كما نایب ینغیدلوا شما ین هنصوصخ یرلقالطاو وفع هرک وب

 نانلوب هداسق بولوا ندنارکفالخ كرلنا رار هلا لافغا ییاصآ ككردا درس

 بولک امی رس هلا دعو یرصم تراما کب ناع نالوا ن دن رل هلوک كب نت
 هسا نام یدشما لاسرا بوتکم ةفخ هلا ناه ر نوحا ۰ هنسدادما

O SN,هب ربصم یاسمآ ا  Eا تولا یو  
 E هدیلق تناح هسلا رس كدا و هلک رس زب ( كرهروتک هنروضح

 م: راع چیه هاف رط لوا رخ ) هدن راکدید ( زکسروییدبا هربا هليا راکب نالوا
 هده ردنکسا نب ینوب توا ) هلبراتا زاربا ینوتکم كجمريو باوج وید ( ردقوب |

 یځ رات یدنوط رالوف هرو EEE ینو ) هن رزوا یسعد ( مدسشمزای نکا

 رابدید ( كرو ) نیغلوا توهبم بوراو هرکف شا یک یراکدد ) ۳

 ۱۳ ۱ سلوک رادتمرپ ناهو رلیدید )ید(
 . رابدردنوک هنفرط سل

 هننرزوا یعابنا هلا اشاب ىلع ۳ رانمهلوک هدن راکدتسا لو توراو هنرق کارا

 یرثکا كنعابناو ینسادختک و یب لغ یسهداز ءرشهو یتسودنک كردا موج

 شلردنوک هفرطلوا امدقم اشاب لع هکابوک هدرصم هدلاح یراقدلوا شملبا مادعا

 ۳۳۱ هد كا كنج ارامل وک یهدتنان یک ییدّسا برف هسکسع نالوا
 حورح اشاپب هدهدبرع نالوبعوقو هدهنابم بونارواط هوا رانآ هلتفلوا قیقحت
 یشدلوا نون رلنمهلوک ندنلاوز كناشاب للع رایدتا نالعا ويد شلوا لوتقمو

 ندننافو ید یسلاها رصم هلبا دای ینسیدعتو لظ ییدشا هدهیردنکما تب

 . ىدا راشلوا داش توا نون

 هدبلاع صا نالوا دراو ۵ رم 5 دنداعسس رد ۲ اطخ هب ا شاب ىلع هدلاوش رخاوا

 تدرا كس زوتوا هلرکسع كس ترد هزاخ بناح ندرصم نوجا هب راح هلراساهو

 رازحو با زد یکی ید هلش رط دادغا و راعشا و هدا را یم رد 3 هربخد

 . یدیشلروم راخاو هاکح یییدلوا رومام هن رزوا راماهو یخد كناشاب

CD 

 ك مهاربا هدهب و یدنروت 7 دل درب هن نکل یدروالوا ارحا مار لوا



 . ی ۲۷ زقیح

 لع نالوا یطاح یتا س لاونمر هده دلو ا: تئارق هدرصم ناوبد یلاع سما و

 | هنلاسرا كجاح ءهلفاق ر یتح ۰ یدا ناشی رب هسا یلاح كرصم بولوا لوتقم اشاب

 كجهدكو شلر و رارق هنلاسرا ا رح هلی رط شیوس كرصم لم ندنغیدملوا ناکما

 . یدیا شم دیا نالعاو رابخا تیفیک هجا
 ۱ راماهو ندنغب دلاق یرادتفا هلوز و تولز بولوا هتسخ هدناواو یخد اشاب رازج

 یناشاب ناملس یسهلوک بومهدک هلیا جاح ءهلفاق نوسروط هلب وش و هن رزوا

 هدهدعقلایذ ءرغ ناتق نیسح نانلو هدنسهظفاحم هعلق هاب رکسع دوانرا ردق زومرد

  هدند هبرصم یاما نوت نوتب هعلق هلغفلوا ناکسا هدقالوب بولپ ردنا ند هلق

 لا مور هدربصم هح رک او ۰ یرلک تسنما هب رلودنک اهدناق 7 قردهلاق

 ین دل وا ا ه ىلع دم كنسیدر هدهس دا توف مظع ر لباقم هرلنا
 ۱ هد وق هر یرکسعو هل راتهح ی ودا هدننس هبا ا ۳

 | هللا لاب غارف لاک هبرصم یاما هلع ءاش ۰ یدبا رارول دودعم ندنرل رکبع
 ۰ یدا رلشع | كلا هلاوما راخداو عفانم باج بولاي

 تدوعندرتلکن | كکب دم ین ی رلکد د ینلا لوس نکیایراحهرزوالاونموم لاح هتشیا
 كنآ ینصن ناهكنە رصم یاصاهکو لاح ۰ یدنلایربخ یش دل وا هرزوا I ا

EESیخدهب یسدر و هباع هرتاسهجذ وقت عبطلاب هدندورو هرصم هل:هحییل دن و  

 طاساو تشاش راهظا هسرزوا یربخ کج هلک هدهاظیولوا ظوظحم نت

 یترا هلازاو مادعا كنارما نالوا بوسنم اکا كرکو كنسودنک كرک ارب هلبرلغ

 ندهحک هرزوا كمتک هلاقتسا هدکلرب هلا كب ولا كحوک ندنکلاتع نالک

 هدهداب جراخ رانم هلوک قوچ + نالوا ندنتاب وسنم یسیدر, هرز وا قمقیج
 صاوخ كنفلا لوس كلذکهدلاح یراقدنا ضاح توقا را هلعشمو بوروق رارداج
 یجدوا هسرزوا یرلعا توعد کک نسح نالوا فورعم ود شاشو ندنتابوسنم

 روسک ىلا كوس زکشاد رف نسرو هروط هن نس هدقدل وا رضاح هل را هلوک قوجر

 هنل اقتنسا اح كج روك یتاکرادت وب یخد وا هلبراعد زروب هدک هنلابقتسا كن
 ناه بوم هن رطاخ الصا یرلکح هدا تنابخ هدنقحو بودا نظ رلکج هدک-

 کم ونک یادی راد ]ید رب وما هن رل E هرزوا كمزور

 مادعا یهبلا یعوم كردنا یتوشوا هنیرز وا اک شدلاق کل ات ین یدک هو

 . رایدلبا مالعاو رابخا هب یسیدرب یتیفیکو

 كنا یسد ر صوصخلالعویعوج كنه رصم یاصا هایساواراکرد کجە دام دقت



 سی ۲۷۵۸ ی

 راک 205 ا كدر نیلهسک هسا یزا هدر واک هلا لک
 ندنراقدلوا بقرتم هتراشا بونلزک هلا راظتنا هکمشود ناقرب هدنس هرآ رلنم هلوک و
 هطاحاو رصح ی رصق كکب ینلا كجوک لاحرد یک ینادلوا لصاو هسراودنکر بخ وب

 یّقاط كنباع دمع هلکمغا رارف یکینیدلوا رادربخ ندلاح مقاو كب ینلا ۰ رلیدتا
 بودک هنر هناخ كارانلوا قلعتم اکا هرکص ندکدسا تراغ یتساشاو لاوما كنآ

 و لب هم ناور مه لاا رابدلوا لونس ابا چپ

 ۰ یدلوا رظتنم هراکم انا نوجا یت اکد سک یسادرفو رحیم ندنرلکدملم

 هله رط شاوس یحاح لو لفاغتم ندیشیه هلا تماقا هدنغانوق ید كب مهار |

 ۱۳۳ ۰ هارد تلخ وا دو نالوا رومام کمر وتوک
 ل وا سسا هب لاهاتتم هد رخ هلک

 كر هللروشود یتسرفرب هدنلوصو هدیشر كن آ : هحنلک هللاوحا كکی ینلا لوس

 ۳ دن یک نالو قرم دشر تولوا ندنکلام كنسیدر/یصوصخ یعادعا

 9 اتسم اینه زیلکدا هدنل وصو هدشر هسا ىلا یدشخلوا ررر ندنف رط

 ۳۳۱ تم وا ادها قلاقر یراک یلکنا هسودنک ندقرط سواسنوق تولوا

 یسدنفا هلغل وا ندنر هلوک كن | كب ینلا كوكو ۰ ىدا تعزع هرصم بناح
 كنيفلا رارب هلکن | بودا لاسراو هبهت لادنصر رونلوا بست هحبق هد رصم نوجا

 هلا ینیلا لوس هدهار یاننا . ىدا مت ید تاود ضع ندنس افدصا |

 بوش « ع ندمارآ زار بوقح ینلا هدنرلدور و هفونم هدکل ر توش دوک |

 شہلا ادها هب ىلا كس ولسن وف کم دوانرا رادقم رب هدن راکراک ههریهظ

 لاح وب ینلا ۰ رایدلوب وق هب امغی یناشاو لاوما کهدنجا هلا لوخد هفیاق ینیدلوا

 یدنوطزوب هرارف هللا تعرس بونب هب هجنق ناه هلکمشود ههابتشاو رکف بوروک ۱
 بور و د ارا لوغشم هلیاامش یرلن و ك رکسع هلققارب هدورک یرلشاق رتاسو ۱

 یسدر هداننا وب هتشيا یدرلبا لاحعتسا و تعرش هرارف كر هر دکج كروك قص |
 ۱۳۳ هر ر اره ید رک يانار رومام هنم ادعاو دخ ا كلا ندفرط |

 كنيفلا هلتهج یرلکدتک بودیا رظن رصح هکل هبلغ یهدورلبا نکر دک یرغوط |
 رایدمروتک هرطاخ ینلاتحا قمل وا ینلا هدهسیدلوا نروک و راءدمروک_ینس هحتق |

 هدهار یاننا بودا عطق هفاسم هحیلبخ یرغوط هی وراقوب كروک هلاچ هسا ینلا
 ندناعوقو یک هدرصم كرهلک تسار هنمدآ كنبرب ندرلفشاک نالوا بوسنم هودنک

 هلیا میرس ریس بوقبج هبهرق هد هربش هاب رامدا یهدننای ناه یک ینیدل وا رادربخ

 فتخا هدننای كنا گر هشود لبخد هنتوا یر لوصولا هتسهحان لش رک |

 ( یدلیا زا



 | ییدشود لیخد كنفلاو یدزاماچوا هسلوا شوق هک .یدراردبا سنج ردقلوا

 | ,صالخ كقحا نان نکل یدراردنا یر ید یساروا نت
 ۱ رابدم هلو بولاق ینخحم هدن اب كنوتاخ کم ر ندشدن وا لباق قعوط نیک هدب

 | هلا ناحیه یا نداروا قر هلوا راوس ها هر

 لصاو هنراوج SES ۱ هب ورود هدنس هقرا ید یرا هلوک توق هدکل و ۳

 هاغوغ هلران ] یرا هلوک هرجا هطاحا یا فداصتلاب یسهقئاط برعرب هدنرراقداوا
 | نکردک بودا رارف هنس هبحان لبج هج زکلای قر هقار یرلن | ینا نکمشرک

PTیار کت نالم | مکس  
 ۱ لاوسلا یدل ندنغیدم هلو ی ینلا هدقدراو ههاک هکر عم هلا تعرس كدا عاعسا

 نموا ی هدنتسم یسدر هنرزوآ یراعد یدارآ ندز یدمش یدا هدارو

 زکیدیا مادعا لاؤس الب زک هسیا رولوب هدهرن ین ینلا بودیغاط یی رکسع ناب یعو

 تسار یس ر لایدا مادقا حو یرح بولبغاط م ةاط ةاط هلکمر و صا وند

 A E SEE ی ناو
 رر رر ینارهوحو نوتل او هاو درک یار کا ی كردک

 ٠ ىلا هدهرصو ندنرافدلوا لرش هلتسامع داران آ افت هد

 ۱ ی ینا بولوا رمشتنم هفرط ره یرکسع كنياع دم هلا یسیدرب داتا یا" ید |

 ۱ . ردشمل روق بودا تبوسع

 بش کیش سا ی مدراش هک دعا رایق هد وب ههسق ییانت لاو ٩
 یراقدلوا شم رو قر هلوا راذگ رب ه ینلا كنسارک و لارق هرتلکنا هللرامتا

 رکسع به قیرافتو فحت دندان قوج ك. ینیدلوا شملنا ارتشا یغد كنقلاو |
 هدنجا راراکدایوب ید یریوصت عصم یتیدلوا شما ادها هبودنک كلارق ید
 هلنا اهب زوجوا ندنرلکدملس یتمقو ردق كراش وللتموب ین ەش اط یرکسع یدبا |
 . ردشملبا ارتشا یسیدرب ینسیرٹک | رایدراقبح هغایتاص هدوشراچ |

 كرانم هلوک هدبوقیچ یرغوط هنا دیعص هنیرزوا یتا رارف هلهجو وب كنیفلا
 داحتالاب هلا ینارادف رط كج هديا عمجت هنش اب هدف رط لوا هلهج و یرا هعدق لوصا ۱

 ندن راف رط یسیدرب و كب مهار | ندنغیدلوا ظوحلم ی ملل ا لکشت هبناضع تشنه رب ۱ ١

 او هللر دک تاور نک و اف e ا ۰

 یرالکتتو رهق هسیا را رولک هرافرطلوا رلکب یا كوكو كوي | |
 یترکسع نمهلوک نوجا تفرکو سسجت یرابرارفو راد هبشو راعشا [دک وم |

 . رادتعاط هفا رطا قاط قاط

o epee OT" 



mt ۲۵۰ ری 

 ح رط را و ضآ هنب رز وا لاها هدف رطل وا بودنک هلق باح هس أ ىلا كو

 كن ناه ندنغیدلوا هدکعا قارحاو بهن ییارق نکا یخارت رابتخا هدافا هلبا

 .یدنلواتردام هناکرادتهرزواقفل والاسراوسرتهبرکسعهق فر, نده رزوا

 وند مروتوا هدتکلع هلوب نب قرهلوا لعفنم ندناعوقو وب یسولنوق نیلکنا

 كنهدلب یدتک بوقبح ندرصم ینوک یستربا هج ینج وا نوا كنهدعقلا یذ

 هبرصم ءاسما هدهسیدلوا كج هدک ید یسولسنوق هسنارف ًارظن هنلاوحا لالتخا

 .٤ راہد وقبل آ لبا منم ین آ

 هدرصم كنارما غال هفارطا یرکسع نم هلوک نوجا یس رحن كراك ىلا

 ک هدراج رب و هد هعلقو ۰ یدلاق یراتاهم هد هرکسع راظنا ندنیدلازآ یرلتوف

 لیلبا مور به هدر هبا هدنتمدخ كنسیدر هجرکا راظفحتسمو ىح ؤط
 ۲ ع دح یسدر و ااا طو سم هب لع دخ یم یخد ران ندنراقدلوا

 | هکوسلاح بولوا هدنعز رولیهناللوق یک تلآرب ین آ تقو یه قر هلوا شادرق

 را رصا اےس هلاطم هف ولع رادوان را ینوک ینکیا لس كي هدعملا ید هلع ءان

 ردق هنوک چوا كردنا هرک اذمهلا ارعا بورک هبهرآ ىلع د هنیرزوا یرامنا
 فتاوط هدنروم نوک چ وا یدلوا فرطرب هدب رع هلیدعو یساطعا كرل هف واع

 رل هلا وح لاک رالج ضعل هدن رلکدسا یدلروک بونالب وط هنعان وو كنبلع ر ع

 هدنحا ع یالوط ندنشح هف ولع وشا یاد رک یدلصا اغعوع هم كر هلن رتسوک

DEN2 لاا هد هسلآ را دم هل وا قفوم نوشسا یا ییهعلق هلا روهط  

 بون عدم طقف یدلوا ادس هلغلع هدرصم نوردو یدناق رناکد كر هود

 . یدریدتا ادن رالالد ود ناماو نما هقاخ

  EDیدیا لفاغ ندنغب دلوا دک تمدخ هنضارغا كنلع دمع .

 ندنرابحاص كالما ینصن بودبا ح رط وک ریو رب هرزوا كالما راکب هنیرزوا كلوب

 ۱ ۱ ترذاس و ناه هرزوا يلا ندنرلرحاتیم یرکید فضنو
 صوصحنا یلعو هاما بولیک ود هراقاقز رلنیداق نوتبو یدالشاب هدایرف یلاها

 سا یقاطر ندب رکسع هدنتسهرا هد عو نایدلوا ر دیا تعلو بس یل در

 هن وک ریو وب زرکسع هدزب زکس هبعرو ارقف زس زرار هلکزرس زب كر هزک هدنجا

 ا ر هدرس ندهدنززوا یربم نرل هفولع مزب ردقو نماتضر هدمزب

 اغ دع هدءرآ و هت ۰ ىدا رارزک اطولخم هللا یلاهاو رلرید ردقوب

 تیلست هقلخ هلبا داربا رزوس هدلام وب ید وا بولک هرهزا عماح یسادختک

 سان هماع لاحرد هلکمریو تبنما ههماع كر هر دتا ادن رالالد هرزوا قایسوو

 ( نداصا )
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 س کیا فنا

e ۲۵۱ ی 

 دن زاها تاو كنوش ءرص هرارادوانرا رشوه و او
 هدقل | ین را هخ | ارج كناوذ یرلکر لک تسار اضم و هدقعاق ین راهالکو قراص

 لمم ی فرط لاحرد و ید و وا یراد وب یلاها هراع هدلاح یراقدا وا

 . یدیا یراهسسد كنلع دڅ ته هسا رل هعقو وللموو ىدتا تح و

 هنفیدنلوا راعشتساو لالدتسا ندعیاقو قاسو قایسو راعشا هدیتربج رات کنوح

 شمردشلرارق هدننهذ ینلوا یلاو هدرصم لالقتسالاب ورندقوح لع دت هروک

 هدنکوص هدو | هنانروا یسودنک هرثدر یک اشاب يهاط لوشم یا ۰ یا

 دیص هلا مفرو مد ررب ررب ییهظوحلم تالکسشم هوا نوخما یمامارغوا هیالب
 یدرتسبا یسک هنغایا ودنک هلستعسط قر هلوا تحلصمو لغ یاضتقم كیاباا

 هناشی دنا رودو هناراکطابتحا تیاغ هدلو و قر هتوط موتکم ینسهرمضم تیلو و

 اط ودا كن رم هنهلغاها ورخ یرکسع ادا هل مات 4
 كناشاب یهاط هلتس هطساو راب رحیکب هدعب یدنراقبج ندرصم ین آ هلمتوق اشاب

 هسر وشلکوک ینوق كراب ريكي هک ی در وک هدقدقح هنادنم اشاب دحا هسرزوا یادعا ۱

 وا رک هلک یه رم قارحا ارا ی
 | رضم هنسهقیتلوب ودنک و یدنراقبح ندرصم یاشاب دجاو یدتا رسک یتوق

 اا افغ داد ا و و درسا مع
 تکرح هنرزوا طامد قافتالاب هلرانمهلوک كلذک ندنفادلوا یعاط زوک رب هرصم |

 نالوا یشلاو رشم ادا مک ید ید قوت هد رم
 هاضف دا رود و ترم نوای کا هلا لافعا ید ییاشا ىلع یسلارط

 ندنیدلوا هدنررللا به راوقو هعلقو عمتح یتوق كرانمهلوک تقولواو یدنارغوا

 هلبس هعو تنه كردما قی رفت یتوق كننلع دم نوحا ناما ی رلهما لاوحا

 هه یسیدر لع دنشنکیاندن راتحلصم و لاج یاضتقمیراماعا روح ینلوخد هرصم

 0 همدخ یدک نقاط كلغ دم یدوا نون صصحتمو وک

 ات 1 تولنقوص کب ؛ مهار ,| ادا ىلع در 5 هد وح ید وف 0

 ET راکطابتحاو زرتح تباغ كکب میهارا هدهسیا شلوا

 قر هلوا شادرق هلکن او بوشانب هب یسیدرب_ندنهیدالک ۱ یتکج هبمرج .شیا رب
 ید یسدرب EE هناسعم كن آ رار هاب رکسع مود

 ودنک كلرهاس قفاوم راب و قداصبحم هو او قر هنادلا هنس رل هسسد كن |

 هدنهلع كنفلا ییدلس بقر, هنسودنگ و یدرلنا تنما کا هدايز ندنراشادفرآ
 یبرکسع مه هسیا لع دم یدشما داها رهظلا ةوق ینرکسع كنلع دم یخد

: 2 ۱ 
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 هاب | كل ها ایا ی تاعوقو والئم و هرز وا قلوا رادم هغ وط

 كم روش ود فعض قر هرادرق هنر ر ی زار هوا
 نمد | نالوا هدل وب و و یدرونالل وق را هقشلوت لیالوطو ا تاغ نوجا

 هیهرت هلبا رارف ینلا لوس ح ورشم 2 هکیدشلوا دشو مم یسعاسو

Eنمهلوک نوت نوجا یزحو سست یا یسدر ندنشدلوا مولعم  

 رارصا هدنلط هفولع رکسع هنرزوا كنون یدتغاط هفانک او فارطا رک اسع

 بودا رادشا هنحرط وکر بو غا ر نوجا هللاغ عفد هیرصم یاصا كجمدا

 کی قعالشا هدای رف قلخ هلا لمه ه یسدر د رګ ا هسا و

 هاصا ككردنا ليم هرکسع یلاها هلک روک هدنزوب قلرادفرط هبیلاها یسهفاط
 ۳ كقلخ کد سدر رایدالشاب کجا تخلو بس هیس در هصالابو

 هرصم «ییاها اناع نک ر دک یرغوط هرصم کسا هلبا ج ورخ ندرصم بونجوک
 E رایدلوا یضار هنساطعا وک رو كلهنتسرپ مرانه ن هرلن | قابو یدرلیا تنحل
 ۰ یدراوس ود هل ةعفد نوک رو تالهنس يوا ا

 ۱ رطا نوا یرح ی دىلا یسیدرب هللا كب مهارا هن رزوا كنو هتشيا

 ا و دمو ددردوک رخ EEA یرط هاص هراس ناو
 هر دتساسعا ی رام ۲ سی لنز رکسعو فاشک هلماب یخد كنیراف رصتم طایمدو |

 . یدایاتعراسم ههمزال ریبادت را کا ندنناشت وب ل ۳ هسا ىلع دمت ۱

 E ae هد رصع تقو ناه ینو ۶ راز E ك كنهدعقلایذ : ا ۱

 ییراقان وق كنسیدرب یفاط رب و كکب مها 1 یقاط رب هلبا عاجاهدهیکب ز وا یسهقناط
 ی راقانوق كراف_شاکو اما راس یخد راهقرف ماطر رکیدو رلیدتا هطاحا
 ۰ لایدتک هبهرصاخت

 فاظ وم ندنف رطیسیدرب هج رک ارکسع نانلوب ظفحتسم و یحشوط هدرلجر و هدهعاق
 راد وانراقوح رب هرزوا قلواندنسهصاخ همدخ یخد هدنغانوق كنسیدرب و رلیدا

 یرامدا كننلع دمت ینعم هابسح قلوا تلخ ییا مور به راو قحا یدنا راو

 بود | نط هدنطض ودنک به راهنات وغهرقو رلجر و هعلق یسیدرب هلع ءاس یدا

 هدلاح تقبقح یجراخمو لخادم كتنعانوق ودنک کلو یدلاقم كلرصم ی

 یتسوا ماشخا هرکوب یدیشمامهدیا نطقتو كرد ینفیدلوا شمع هنیدب ىلع دمت به
 ۶ روزا رس هراسهلوک نالو كساب كحروك یهیدنلوا هرصاحخ تاسیس
 هنیرزوا ندف رطره هدنفردقبج هب وراشیط كرهبد هديا ريب در هشيا وب بوقیج

 هنف رط رصم سا هاسسهصوصحم همدخ یهدنناب راجنان قعالشاب هتمل" فلش
 . یدلبا رارف

REGS 
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 دل رام هلوک قالوا 1 ا 0 ی ندنف رطهقرا غار 3

 رادوان را نانلوب هدنسهظفاحم كعانوقو هدنتمدخ كنيس د ر هدن راکدتاموحم هنرزوا

 دغا یتسلخ رب ندرانمهلوک هتک وا اباد ا ا
 ادا تراغو تم ی رااشا و لاوما ٩

 هدهس دل وا كعد E هنلا كنماع دم نوټ نوت هب رصم تم وکح ها وه

 بصاغ : هی 0 هنماقم لاو هلتهح ییادلوا هنر ید هحتل ود سو

 ا هماقمو هدهعو رشم تروص هسا O ندنغجهلقاب هل رظن یصاعو

 یاشاب دجادشروخ یطفاحم هب ردنکسا ندشدنلو هدنسادوس قلوا رقتسمو تاب

 هب همکح هدد تعاس یەک يترا رازا وسشاو یدنا شعا توعد هرضم

 شلروم هج وت هنسهدهعاشاب دشروخ كتتلاار صم بوک نورا رادقمر

 كندا الم هرزوا قفلوا تئارق هلناس شالوا شک یلاع ما راد هی دل وا

 توعد یحاشم نالحاص یدنفا الم یدلبا صا ینسملا بلح یحاشم نیلحاص

 یرامر و باوج وید زلوا راح تیعج نکیا قاب لالتخاو هتتف زونه هدکدتیا
 .یدنل وانالعاهلهج و و تیفک سالا نب و ناس ینیدلوایلاو كناشادشر وخ هن رزوا

 | شما هعفادمو هبراح هللا رکسع قرالوا روصح هدنغانوق كب مارا ةحك لواو

 | بویمهروط یخدوا یک یشدلا ییربخ ینبدلوا شملا رارف كندر, هد هسا

 هن رز وا ندف رط مه هدرارفناحو شملنا رارف هلا جورخ ندنسهناخ نالحاصناه

 | یعوچ كب ندرانمهلوک یهدنتیعم كدهیحنقبج هرصم ج راخ هلغلر دغاپ نوشروق

 ۱ . ردشلوا حورح یک و لاوتقم یک تا

 یراقانوق ی هدهکب زوا لرکسع بونابط كدداض تقو رانمهلوک یهدهعلقاما

 یرلقدل اربخ یر رارف كکب میهاربا هللا یسیدرب هدهسیا راشمت | پوط هنیرزوا
 و كنلع دمو رابدلوا ورم کن مهار ا بوقیج ندهعاق ید ران 1 3

 رو ا ۱ یتیدلوا لوغشم هلبا اک یتساشاو لاوما هلمحاب ء ا

 . رلیدلس هراتر وق ی راناح

 قرهلا هناي یاشا ورخ بوقبح ههعاق لعد قحیلاق یلاخ هعلق هلهح ول وا و

 ورسخ و . یدلک هنغان وق هدلاح یش دلوا ردا ادن هللا ناما هتلخ لالد هدن رلکوا

 یدنلوا هعاشا سانلانیب ییدلیا تدوع هتالو كناشاب

 .رلب داباكب ربتیال و هناشاب ورسخ بولک هنغانوق كناعدح هدلب ناعاو ماشم و

 صالخ ندسح هلهح و و بولوا یازکس ماع فوتو سح تدم كناشاب ورسخ

 ردقل وا هلن یدسا تدوع هنکلللاو رصم اک هدلاح یش دل وا 2 هنغر دل وب
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 كنيلع دمع یدزلس ینکجهدا مارک او تیاعر لصن ه لغ دم کیدلوا نو

 هسیایبع دم یدلبا صا یبریمعت هلباج ینارامعم لاحرد ندنفبدلوا بارخ یانوف
 ۱۱۱ هقاخ ها ا یا هحلضا طقف نویلوا هک یتافا هدرصم تا
 هرلن او یراردارب كناشاب یهاطلوتقم یرهظلاةوق كنلع دج هس و .یدشمللا
 ندخ دلوا فلامو دض هاشاب ورسخ هس ارل وب تولوا ES نالوا بوسم

 هکیدلاق ۰ یدرولک مزال قلوا نادرکور ندنسودنک رادوانرا ةا اها یا
 هنس هقمتل ون كن | یرارقتسا كشياسا هد رصء كده دنا هج وت یکلملاو رصمە لعدم

 امدقم نکشلآ هنفرصت هضق یرصم االس تاعوقو ردقوبو ۰ ىدا نیابم

 یدیا دیعبصا یتا ماست اکا یرصم هدبورک هتعمهنی كرزورب یفیدنلوب هدنتیعم
 ندنروطو ینیدلوا شمامهلوا فقاو هربمض ءیونم كنآ زونه اشایورسخ نکل
 .رولمشالکا

 كره ریدننا هقالوب انا ورسخ یسک هبنشراهچ یجنکیآ كەل اید : هکویلاح
 یسوا شمالکا ینکنر كتحلصم تقولوا هتشيا یدنلوا لاسرا هنتهج هرج
 هدنمادعا كناشاب هاطیتموکح كلن وک جاقرب ی هعفدوب كناشاپ ورسخ ۰ ردظوحلم
 ۰ ردة دک تموکحب ر همیش 2 كناشاب دحا یسلاو هدج

 | نوک کیا یمرکب هدقدرجاق ندرصم یناشاپ ورسخ اشابرهاط کردند هسرغ تاقافتا
 هرزوآح ورم هحو هدنقح ىلا هک وپ ید هر رصم یاصا یک یسدل وا تابحرب

 ۱۳ بوق نوک کیا یعرکب هدرصم كلذک هرکص ندک دّسا هلمایم
 ردشلک هلبوب

 هک لوا بوقبح ندرصم قرهلوا ناشیر و نایرع حو رشم هجورب هبرصم یاا
 هلکشوب یلاح كرلناو رلیدتک هنفرط ناولح یسادرف كردبا عاتجا هدنجما ران اتسب
 یرادفرطو یدقح ندافتخا هشوک هدنفرط نسل یخد كب دمت ىلا هدکدرک
 . راپدتبا میظنن نکما امهم ینسهرئاد بوروتوک هراسوهسلاو تا هتسودنک رانلوا
 لوخد هرصمهلنایالآ بولک اشاب دیشروخ یظفاح هب ردنکسا هدن زوقط كنهجخ | یذ

 . یدلیا لوزن هغانوق نانلوا هثبهت نوجما یسودنک و
 رصم قر هلآ یخد نابع رادقمرب هنیراناب بودیا عاتجا هدهراوب هبرصم یاصا
 یرکتسع كنبلع دن هدنسنکیآ ےک كنهحعا یذ ندنراقداوا شک هیرزوا
 تاشو یلخ ندنفرط بولوا دت ه رام زور دنحو راب دل سیرتم بوک هی سعر

 . ردراشمتک بوشواص تیاهن ندنرلکدم هرک ءراسیرتم رانم هلوک هدهسیدلوب عوقو
 | لاونم ر هحنلکهرمادت نانلوا ذاخحتا هلومناتسا هن رزوا یس هحورشم عیافو كرصم
 دجا را زح یتلابا رمصعمه قحبل وا لصاو هب دایسرد یرخ یمادعا كناشاب ىلع قیاس

 4 هباشاب زر
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"PROT TT MA IOLAص #۳ ۲۳,2  



 یا چ سا سم یاد ات تا

 ۲۵۵ وی

 هترخآ رفس قرهلوا جازمان هداالخوب هسیا اشاپ رازج ۰ یدیشلروسب هیجوت هیاشاپ
 تلود یالکو هدق دل وا م ولعم حم هدا کار ندر هلعل وا تع نع ءیھتم

 هل وسناتسا هل روص وا یاعوفوو ىلع اک نکا تربح هتسدمد O | رصم ول

 | هدنوح اا ىلع ¢ رسما وا یللحدمو دب كرلدوانرا ایوک هک یدردتا ماللعاو ص ص

 ۱ قرهنوقوط هنن رلتح قرع هاب سح يل هدنن تلود هب ردع «هلمایم نالک هعوقو

 ۱ جار خاو درط ندرصم ی ران بودا هلغ هب راحا یدلو ماف هنهىلع رام هلوک

 توعد ییاشاب دیش روخ یفرصتم هبردنکسا نوجا یطیرو طبض كنيهاشداپ تکلعو
 كلی رصم هللا یراقدلوا شملیا ماست هنیدب كنآ یتکلم روما هرادا هلا

 ندنس هسز > رصم یخد هباشاب و رسخ و اهناو ضرع یهیحوت هنس هدهعاشاب دشروخ

 هلس رازو یاشا ندن دل وا شلردنوک هنیناح سودر هلساطعا هارج رخ هسک ىلا

 1 ردشفل وا اعدتسا و زاس یلروس ن ا بصنم ر هنس هدهع

 كل رهس روك قفاوم ه معع و شات جانم هیاراکصالخ | 2 و نان وا دا هرلد وان را

 هرج ون هنس هدهع اشا دشروح هلا ترازو هنر یتلایا رصم هلهح و اعدتسا نانلوا

 ۱ ۰ ردشلروس ناسحا لاا یکی راد ید هیاشاب ورح تولوا

 * لبا مور عیاقو 3%

 یفیداوا مأتم هلی رلربخ یحا نالوا دراوتم ندنف رط ناتس مع الات هحور هلع تلود

 ۰ یدا لوغشم هلا راهاباغ میظع ید هدرنهح یا مور هدلاح

 لغاط ینکر ح هباج هاف كناشاپ ىلع یا بت یسیلاو لا مور هنس نک : هکهیوش
 | تغارف ندنواقش هلا ناکسا هدر رب دعب امف قر هلوا شالت و فوخ بحوم هنسابقشا

 اضاب ىلع كر هل رب و رارق هننآ ارجا هدراهب لوا طقف بورت و زوس هنب رلکچ هدا
 . یدشلردنوک هنناح ییا مور اغا نامع یشاشواچ هلا تدوع هالو

 المیع ندایقشا یاسر كردبا عج ی ران ابعا لیا مور بوراو هبهحکسا یشابشواچ
 یتماقا هدهرف كنالم ىلع هدنرلکدسا هرک اذم یصوصخ یراناکسا كنضف ه رق هلا

 بسانم ینو یلقحاقوت نالوا ندا مور نابعا نازبحتم هدهسیا شفلوا نایمرد

 | هنیروهظ هعزانمیلک هسیا یتکر ح هراف رط ورب رارکت كناشاب ىلع یللد هبت بویمروک

 | لعاموع یتاوغا لیا مورو ینجهلوا یداب هنرالوا هدد راسخ كنافضو ارقفو

 | یالوط ندهبراح نالوا عقاو هلا راد وانرا هدهلف امدقم بولوا رکلد نداشاب

 فصنم یتایا ییا مورو کودا E باغا یسمشود هنس هبعاد ماقتنا ذخا كا

 | هله داحالاب هلا عومسشاب قحهللوا نات دا هسالوا هيج و هر زور لدتعمو

 شہلا ریه یخد رضح هعطقر هدلاموب كردنا دهعت مهبلایوم یتفدو درط كناقشا



e ۲۵۰ زی 

 هنداعس رد یشاشواح هلتهح ی دلوا لب اق تحاصم هب وست هلن روص هقش و یراقداوا

 . یدلىا تدوع

 | ےرزوا یرانابعا لپا مور نوت هسنلوا رارصا هدنساها كننلنلد هس ارظن هلاحوش
 ندفرطر و یب هلاغ یاهو ندفرطرب الا هجور هکوللاح بولک مزال قحا رفس

 حتنم یتاعوقو ولردهت كنه رام نالوا ظوحلم یروهط هدنن» هربلکب او هتسلا ۵

 قلراقبح هلئسمر ولشاب ید هدف رط ليا مور نکیا هدنادیم یس هعلاطم کج هل هلوا
 . یدا لکد تحلصم و لاح قفاوم

 ندنس هدهع یینلدهم یلبلاو ییا مور هدلئاوا سس نوا وشا كلذ ىلع ءان

 . ردشفل وا هیج وت هباشا دمت یناو ر زو یفرصتم یغاحنس كينالس هللا لیوح و فرص

 فرطر یتس هللاغ یسایقشا واغاط یرلناسعا ییا مور هرزوا یتیدنلوا ناس هدالاب

 كجهدبا نصحت هنسودنک م هاربا وانم ند هموقع یایقشا هکوبلاح بولوا دهعتم هکمتا
 هغا یک ندقالفا لرد طض ینسهصق ناقرتوط هداشئاو هرزوا قلوا لحرب
 شملنا هفاخاو قبضت ود زرلیا رو هقالفا هسا زلری و رک او هلاطم هربخذو

 هس ور هدش رکب یک ییدلک همان داپ رف هب یلاع باب ندنسهدهوب و قالفا ینبم هنغب دلوا

 ۱۳۳ وا شا همانا راس هسورکهدنداسزد یاداکوب ید ندنسولسنوف
 همهم ءهلتسمر هحبلاع باب ید و ندنک انا رادتا هتاکش مظع یسحلا هسور

 هطاحا ییابقشاو تکر حندقحسور لاحرد یلغوا یلکسرت نوسریو تکرب یدلوا

 مهاربا وانم ءرکص ندقدلوا فلت یغوجرب كنابقشا هدک دا ترشابم هکنج هلبا
 راما ناس رک صیاخ هلا ناماو یار باط ندنلغوا یلکنسرت یسهنوع هش هلا

 ندنکیدمتسا كعا ورفرس هنلغوا یلکتسرتو ندنغیدمروط كت هنب مهار وام نکیا

 ییراراداوه رکو  یمیهاربا وانم كرکهلسرقنرب یلغوا یلکنسرت نی زسکمک قوچ
 سرد اا شرع وطقم رس ملا مادعا تووروع هلا

 هدنراف رط قحرازاب و هلف بولوا ندنساسّور یسایقشا ولغاط هدانا لوا هنو

 یشاب جوق ینابعا زورپس یخد هنبرزوا یغیف هرق نالوا لوغشم هللا كلرک امغی
 . یدبشعا ناشی رب یننیعم هلبا موم تب لیعمسا
 ندن رلقدل وای نک رس و تواقش بایهج رفهدن راف رط ه رغام وه رف یخ د یشاط رب كنابقشا طقف

 دیدج ماظن هننعمو شلدا رو اشا نامع ر زو یر صتم كمالس هن رلرزوا

 : یدیاشل ردن وک یراوسیفاکیرادقمهلبتیعم همشچ رسر وهدایب لعم رادقمر,ندن رکسع

 یرلکدللا یدعت و م هب لاها هدرارب یراقدراو كركسع قوزو یثا

 وع ا ماظت نالوا ملعت هدتداعسرد وربندتقو رب ندنغیدلوا مولعم
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e ۲۰۷ j= 

 یک هب رکسسع فئاوط رکید ید رانآ هسخوب یعدلوا لصاح قیقح طاضنا اب

 رکف نک يه ید یعرلکچ ہدنا یدعت ت لاج هدهاز یا و یا

 هدن رللاسراو قوس ندنداعسرد كنهموقم یکاسع هرک و یتح نولوا هدراظتناو

  یدیا راشمردنوک رارومام ندنراهفرا یر لدتسارتس ۱ لود

 هنلالخ ر كنلاها هدهار یانناو تعواطم یتشاک هس راطباض هسا هم وقص رکاسع
 رس هرزوا نسحتسم هجو قح هلوا قبال هکلرکسع ما ردا تاج نا

 اقشاو یدلوا نون سکه ندنروط وب EE ەر ا کو

 فئاوط راس یران و اقشا هدنراقدشتوط هکنج هده رق مان یلاب بوراو هنیرزوا

 قرهلاچ ینسهق زومهموقم رکاسعیک یراکدا موج هنی رارزوا هلباسابق هبهیرکسع
 ناشفاشت | هنیرزوا ایقشا بوروط هرزوا تناتمیکراویدو بوریدی وا ینسهروانم

 ۰ ردراشلوا ناشیرپو مزهنم بویمهنایط ایقشا قجیلوا
 اشاب ىلع ییند هم یتلایا یا مور هرزوا یدهعآ كني رلنابعا یبا مور الا هجورپ

 ەدە شنل وا هج وت هنس هدهع شا دم یناو هلا لی وح و فرص ندنس هدهع

 , ٠ ۰ یدلشالکا ینیدلوا فلک یرادتقا كناشاب یاو هنناحالصا لیا مور

 | های كردا احا ررب ررب یرلنادناخ یهدنتهج قلهقسوط هسیا اشاب ىلع ینلده
 رواکنج هکراتویلوس عقاو هدنهجواو ۰ یدیا هدنسهعاد لالقتسا بسک هدنف رط

 شب نوا داحتالاب هب رلکب قاماچ هدلاح یراقدلوا نایتسرخ یسهاج ردفا طرب
 " هرلنآ هلرک هدانئاوب اشا یلع هدلاح یراقدلوا هدکملا تمواقم هاش لغ وردا
 | لصاح هلهجو وب و شلاق یلاخ ندرایغا هدنتهج هينا هلبا هباغ هنس راک یتاماچ كرکو
 | كنا ۰ یدبا شلوا رونابط هننصاوا ضع كنلاع باب هلبا دانتسا هرادتقا کیدتسا
 . یدبا هدکعا باج یتقد رظن هحتلود هسیا یروط و لاحوت

 | نزاوم ولباقم هنتوق كنيلنلدهبت هدمه كما بیدأت ینسابقشا یلغاط مه كلذ ىلع ءان أ

 | ف رانم هردوقشا هلممامضنا كل رکسع مس یتلایا یلدا مور هدناعش لالخ هرزوا كلک

 | «یدلر وتشح هدازو تصخر یلتعسو هنسودنکه حلا مور هجوتلاب هباشا میهاربا

 | هبهرومو ۰ یدلدبا هبجوت یتایا هروم هدناضمر لالخ ید هباشاب دمت یناو ینلس
 | هلیتماقا هدروم یکشمافلوا لزع كناشاب ینطصم قباس ماقممناق یناس نک د هنتلصاوم

 " یتطصم هدناهیجوت عقاو هدلاوش هدمب ۰ یدارویب رامسشاو ما یسیلبا هرادا یتا
 ۱ . ردش روس ناسحا ینلظفاح هبناخ یخد هنسهدهع اشاب

 ۱ ن لوطاا عیاقو ضع *

 | قلوا رومأم هنیرزوا یسایق شا یلغاط امدقم هکاشاب نایع رک یسلاو یلوطانا

OE ENT(تدوج خان )  



af ۲۵۸ ی 
 ڪڪ کک ا هک هک

 نده دل وال ر هتل ودیندیسودنک تاهت كرداب رحت ییا مور ه ددم تدم هلبسح

 هدللا مور بولوا یسشاب ید كنا ۰ یدبا شلروشا هسا یلوطانا هلآ بیرقترب
 هننیدلوا صخش رب شک رسو روسج اما رمع نالوا نازم رم هلا بیرقترب نکا

 ممصم كلروت یشیا كرهلبروشود یتصرف قلارآرب هلا لبلقت یتوق كناشاب ناهعو
 هب رصق هنسهدهع شان رمک هایضرع قفلوا قب رشا ندنس هرتاد ڭا هنغر دنلوب

 . یدشغلوا هلاحا ههداز راج .هنام رع یسازج بارت قرهللوا هج وت یعاجنس

 مادعاینسودنکب ولو تصرف یرامدآ كنهداز رابج نوک ینیدلوا لخاد ههبرصق
 . یدلوا شمل رق یدانقر كناشاب ناڼع هل راعا

 ندتلایا یلوطانا هرزوا قلوا همدقم هنسازج سر ید كناشا نامع هدعب

 رادتقالا یوق نوا فد كلالتخا ندا دلوت هدنسلاوحرداح هدننمض یدبعم

 بوللوا هحوت یتایا مورضا هتسهدهع ود ردشلک مزالىسعت همورضرا كریزورپ
 بودک همورضرا اشابنامع ۰ ردشلرب و یتایایوطانا ید هیاشاب نیدلا ءالع یاس
 ol تراسح ید هتفلاع 4 هده سلا شمللا ددر ادتا اک

 نوزپ رط اقا لآ یلایا مورضرا هکوبلاح یدلوا ناور همورضرا بوقلاق زسهراچ |

 هب لاو وا كناشاب ناعع هلا عج هبلک رک اسع اشا رابط ندنکو دا شروع

 كعا نصح هد ورک همورضرا ناه اشا نامع كحد هطاحا یتفارطا هدندورو

 هدا یعادعا بولوا فورعم هلا تواقشو یت هدنلاوط وا هلا مص ینص وصخ

 ندصح* مان یلغوا یم یلەعلق نسح نالوا شعا رودص هبئس هدارا هعفد چاقر

 نایت ینسادختتک هلرکسع ردق كسب نوا اشاب رابط "ةلباقم هنغیدلوا شمکج رکسع
 قیفرتاکا ییرتاسو اش دوم هلبا اشاب دارم یقرصتم شوم ندنرلاشاب ناتسدرکو
 موشهرزوا كمرک همورضرا ندلوق کیا یلغوا یم هلا اشا ناع ۰ یدا شما

 ۳ را یک یربکدتا رادتبا هیهفادم یرکسع اشا اط هدنررلکدتا
 بولوامزهنمیرکسع كناشاب نع هلبرامتا موج هنیرزوا اشاب ناپع بوقیچیند
 سا نالوا دراو ندیلاع بابو شما تفرک و ذخا اشاب دارم ید یتسودنک
 . ردشمردنوک هلوبناتسا یغدواو هباشاب رابط بوسک ینئاب هنرزوا

 تحاصراصح هرق ید یر ندرانلوا مزیلم یسهلازا و مادعا هحنل ود هدناوآوب و

 یخ دوا هرکصن دنتع نع هم و رض را كىاشاب ا هاغلوا اشا لبلخ گر یعاحنس

 . ردشلدا مادعا

 ۱۳۱ بودن ید ادعا كناشاب نامع هبجوتلاب هتسهدهع اشا رابط یسلاو

 هرزواكعا دادما هناشان اع هلبسهسا الام تبساح تربع یجد وا بودا اا

 ( لوتقم )



a 

a Emel DONE 

j~یک ۲۵۵  

 نسح یزاغ یلرازح ںولوا لەطا هحزو لصالا ق اشا لماخ هلا راهم لوتقم

 كنس دنفاهرکشندک دشا .باستک ۱! ییتمدخ یل را 4 رذق و ناسا سرا

E TIAهل رازوهمئر هدنترادص اشاب فسوب و ییلاغا هات هنسو دهع  

 بوضغم یٹانندننادعت و عام نالوا عفاو ۰ یدا شلرومهبح و یعاحتس زوم عا

 هدنروم تدمر بودا افتخاو رارف نکیا شفلوا هدارا یمادعا قرهلوا یهاشداب

 شاعمشورضزو شو اغلا یترازو لوالا یفاک هدنماتخ رفسو اشا یرازو هلا وقع |

 یلوسلک كردا هلخادم هتتکلم روما هدک دادنا الجاو ن هرزوا تماقا هدیلوسلک هللا
 .ید.اشلدا نامرف یتماقا هدنغاطروفکت هلغمالوا یلاخ ندهلداو هضراعم هلهوحو |

 ناذیتسا الب هدننمز دادما هبیاها هدنرلدورو هباسلک قرق كنساقشا ولغاط |
 ندنکیدلبا راسخ لاصیا ههعطم «یلاها داحالاب هللا اقشا تولوا ناور هفرطوا ۱
 | قرهنلوا وفع یعرج هلیتعافش كناشاب لع یلنلد هت نکیا شلوا تازاحم قحتسم |

 له عا تاع را دق کس ندقدنلوا ار ۱
 | ندنالاع رونللوا شومارف یاسا نالوا ه هللع تلود نکل . یدا رشلوآ

 یو نا TE SEE ممصم یسازج بیترت هایسمالوا

  یدا شملف ربخ ات یسا رحا هرز وا قمالوا تشح و یج وم ها شاب نامع

 یسا رحا كمهم او هدف دل وا ا هندن اح م و رضرا اشا نا ج ورسم هج ورب

 هدال وال ایداح لئاوااشاب لبلخ هاغغ وا هلا وح یلاعصاا هناع وا نم اما راصح هر

 ندف رطیه ران وا عدد وب سا را سا ج د ثبارس هحیک رب

 هنتمدخ وب كنلغوا الف ۰ ردراشعا مادعا ینسودنک قره نوشروف هنرزوا

 ردشل روس ناسحا یرلهبنر قلروشحاس هناعواو قلشا یح ود هو اتو ۱

Hd #۷د اب وروا  

 هدلاح یتیدلوا لوغنشم هلبا راهلخاد هبللاغ لوس لوس .هنلع تلود الان هحوو |

 ۱ ندلئاسم ضع نالوا شلاق هتل اه مد راس یروهج هسنارف هلسلود را

 هن هدن رنایم نیف رط قر هلوا مصفتم هدانناوب هاشم هر نا و یالوط
 . قرهلوا لئار هموم تبنما نالوا شمشلرب زونه هداورواو لعتشم ه را ۷

 ۱ کف ید هلع تلود ی یک CE هشالت اوروا لود یالوط ندنوب

 هرتلکنا نالوا یک ته مرتب شم از یدهلوا را ود هایش
 Ê هسلا هللع تلود بولوا ظوحام یسعا توعد هقاقنا ینهیاع تلود ىج ك و

 هتنلود هرتلکنا یس و ندنعب دل وا شملنا مازتلا یتمروط فرطس هدنرله را ابوروا

 تلود امدقم یخد كنهترابانوب هد هسی دنا شلوا رس هدازا ن دفرطوا هلا ماهفا



e ۲۱۰ رس 
 یقالواقم ضع ندا ناپ رح زاد کلاغ ناس هدنس یروهج هسنارف هللا هبلع

 امدقم و وا یسعا توعد هتنواعم هد ه راځو یهیلع تلود كردنا هتشرزس

ASهج رک | هاتهح ییدسا لاعاب یط و رش و دوهع هاب كردن ا یدعت هرصم  

 نورقم هقح وللثم و هت ودنا اد هسا راکرد ینج هس هلوا یقح کید یشرب چسه

 ىجەدا درس راها و هلتسو ولرد هب هدنسا داو قآ راک هسسد هدک دلت وس رازوس

 . یدباهدقاعن وط قالوق هنکج هلند هن ندنف رط هتراپان وب هيلع تلود ندنغیدنا وب لوهح

 باتکلا سرو یدنفا كب تمصع نالوا رومام هب هلاکم هدلوالا عيب ر لالخ
 زسلارف هدنرلکدتا هلاکمو عاټجا هقشب هقشب هل راحلا هرتاکناو هسنارف یدنقا

 را زیاکنا كردا ثح ندننوفص ه هلع تلود كن روه هسنارف یسجلبا

 یایما بولوا یتم هنضغ قمر دشالقای یلوب دنه یرلعا عانتما ندهن ینهطلام

 كو ىب دمت ینلاو یرلعا بیرت یناسا یلالتخا كرصم هلا كب رحت ینه رصم

 ندنرایفخ ضو ردبشان ندنو ید یرامردنوک همودنول هلبا تلحما
 كل رصع لوا هدک دید ردیلعا ماعها هډ رکسع تاکرادت بوما تلفغ هباع تلود

 راشمر و راباوج هنازاونلد هلا همهم تاریعت نالوا لمعتسم هدنش یراتامولمد

 ندنقافتاهلبهباعتلود كنتلود هرتلکنا یدوا هدن راکدش روک هلیسحلم | نیلکنا هدعب

 یرارصاو كلاهنهدن سال نهطلام كن ولهسنارف هرکصندک دتا ت ندب وفض لاکو |
 ۱۳۱۱ انا تان ین ت نم یوم او ور لا
 هد هب رام هبهللع تلودو یدلبا زا ند هملخت ینهطلام هلغل وا یعولعم كن ولدرتلکنا

 فرط رئاد هفلف طیب بوبد رتسا یتسلاق فرطیب قجتا بوی نفیلکت یقاوا كرتشم
 ید ندف رط ور هدک دتا بلط یتسلزاپ بوتکمر هتتلود هرتلکنا ندیمظعا ردص |

 هدنس هلتسم رصمو ناو طس ییاذحتاو توفص كنهللع تاود هدنقح ولهرتلکنا

 ۶ وا نامرد ی ادا ندن الا رووا ش وفارق قلرادافو ییدروک ندولهرزلکتا
 صولخ ضرع هدنسیداو ردندنلسق لیصح یلصاح یلاسرا تارب رحت هدلو و |
 ندنسودنک هبذاک ةعیاش نالوا هدنقح كب دم ىلا هرکص ندقدنلوا تالاومو |

 یدیسنل وا باحصتسا هلسناونع كالبحلارک | ینلا هنیرزوا یسفلوا حاضیتساو راسفتسا
 طقاس ندرظن هک و لاح یدرولک مزال ینارحا كمساغ صوصخ هارفس هدنقح

 یهاشداب ثوروم كلم رصم ملقاو رد هدقملوا هماقا هدلحم ر هد هردن ول قر هلوا

 ردقوب یضرعت هوجولا نم اهج و كن ولءرتلکنا هنس هلخادو هیجراخ روما بولوا
 بوتکمرب هلهجولوا رثاد هنفج هروط فرامیب كنهبلع تاودو شمریو باوج ويد
 | هعطقر هلب وا ندن رادص ماقم ندنشی دل وا شملنا رارصا و اعدتسا رارکت نوحا یءازاپ
 . ردشلدا اطعا همزال تاتیهات هللا رب رخت ب وتکم

 ( وو )



Fe ۱ ۱ ۱ده ۲۹۱  

 نالک هروهظ هدنراهاسم هرتلکناو هسنارف نکیآ هدنادیم یس هلئاغ یاهو هداننا و و

 . ردشلوا هشیدنار هحهقش ۵هللع تلود یغنلقشب راق كناوروا یثان ند هب رام

 | یتسلاق هدند ولهرتلکنا كنهطلام یراتلود هبسورو اسور و ای رتسوا : هکهلوش
 ' یراودنک ریز رایدنا لام اهد ههرتلکنا هسا ندهسنارف هدلاح یرلکدمتسا
 یدیارازعا دف یتایقرت هجهب رحم كن هرتلکنا هلتهج یراقدل وا دودعم نده رح لود
 . هشیدناو رکف *یداب هجنراودنک یتوطس و ذوفن «یقرت هداب وروارب كنیروهج هسنارفاما
  فوخ یخد ندتارس هنراتکلم ودنک كتروهجو یتسب رس راکفا هقشب ندقدل وا
 . هرتلکنا هداننا لوا ینکلع اروناه نالوا دودحمه هاسور و رابدا هرزوا زارتحاو

 - یتساروا هلا قوس رکسع رادقهرب هتراباتوب هلغموب هدنسهرادا تسد رز كنلارق

  یروطارعاهسورو یدشلوا ناحلخ ؛یداب هایسور هدامو ندنغب دل وا شملبا طض
 ۰ باسا هرزوا قوق 0 اب وروا هه تا و اس یتلود هدناواوب قد ایل

 . ندنفیدلوا فوقوم هشياسآو غارف تقو هسیا تآارجاولاثموب بودبا ثبت هبهمزال
 | یسهرب وق كن هسنارفو یدیشلوا ریکلد ندنسمللا روهظ هبراح هجایوروا هدانناوب
  هرزیلکنا هتراپانوپ ندنغیدملوا لباق هلغ هنس هب رح ءوق كنول هرتلکنا هدهسیا هدایز
  نئافس ولتیلک نوجما كمروك رکسعع كيب ىلا زوب ههرتلکنا هرزوا كمردبد ناما
 هد هسیارایدمرب و تیما نادنچ اکو ادتبا رازیلکنا یدلیا تبشت هنکر ادت هیلق
 كنهرتفکنا بویالاب کما شالت كجم روک یتاکرادت میسج هداعلا قوف كنەتراپانوب |
 كنلاها نالوا ردق هنشاي شب لا ندنشاپ ید نوا هحاا یدل نوح یسهظفاح ۱

 راروباط هدنف رطیه كنهرتلکنا كرهلبرب و رارق هنب رامادختسا هد هبرکسع تمدخ

 | هدهاعم نالوا دقعنم هدي ایناسا هللا هسنارف ايدا ترشابم همیلعت هلیا بیئرت
 | كملبا دادما ادق دوخای "المفتلود ایناسا هدنروهظیبهبراح هرتاکنا هجنساضتقا
 : هسنارف ندنفیدلوا ردا ددر هدنساقا كطرشوب یتاود ایناسا هرکوب نکيا مزال
 | فرطی ارهاظ اینابسا تیاهن هرکص ندننایرج تارباخت یلیخرب هدنراهابم هللا
 ۱ . یدیشلریو رارق هنسمرو قنارف نویلم رشتلا ههسنارف هاع هام هدب واق
 هقشب ندنکب راک مزال قفلوب هرزوا طابتحا ید هيلع تلود هدنقو قشی راقرب هلی وب
 نوا هرزوا كمروک ینفلرادمکح هسنارف هنسهدهع هئارولا هترایانوب هدقلهشغراقوب

 ندنقوقح ینللارق هسنارف هنیدهعیو هسنارف نالوا روهسشم وید یول یجنزکس
 تانمضت لدو قفل وا هلاحا ینللارف ناتسهل هنسهدهع هرزوا كمردشا درصق

 هسورو كلر و رار کید نداینالا دوخایو یتکلع هروناه هبایسور قرلوا
 ایسور هدنصوصخ كلريویلا رال م بسام ندهیناع كلام هنیراتلود ایرتسواو

 سس



۹۹ 

 ٩ ونش 2 راناخ نالوا ناک هد رها ءار وام ورم ددم ر بولوا ندناز کنج مشت ۱

B~ی ۷:۱  

 تلود هاتف ندنف رط 7 هدا ا تا شملا طسوت یلارف

 3 هسا | یسهفاضم كنهن زخ بولک مزال كعا تاعر هطاسحا هداعلاقوف

 زادقمر ى الرد رخأت قاف كنامهم نالا ندهبنجا راحت هدلاح یندلوا
 كنهع رش هب 1 زح هر E كناکوکسم نکلروک ندهضار رو قلو ها هلضف

NOELقلقجوا هجورب قرهنلوا مض هراب قرق هنسالعاو یم  

 هر وا نوا تخورف lL اب رابتعا مهس زوب و قاحا تم یا

 یمهسه هلغلوا رداص هبنس ةدارا هدنحر لالخ هدننمض یسارجا ول رو رارق

 هسزخ هلروصو و یدلتاص هم راملاط هلا هلحعم هساک قرف ندضلاف هسک شل

 . یدلت روف ندههأاضم تدش قوم بولا سف رادقمر

 ٭ یتش میاقو 3#

 هس هس الم ه را روهط بودک هسراب هل رافس هدنسهنسر نوا زونکیا كہ

 نوا وشا كردا تدوع هدفا یدنفا لع دس نالوا شلاق هداروا ردق هتقو وب

 لقلق هحګ رات یواح یتشذکرس ردشملوا لصاو هتداعسرد هدنائاوا یسهنس زکس

 . نوسلا تعجا ص اکا راناتسا یتالصف ندنغی دلوا ا هماق همانت راقس هعطقرب

Eیجنکیآ نواو یدنفا فطاع ذحا یلاعردص یادختک ینو وک  

 قلادحتک هلکولاو هلاصالاب امدقم هلا لرع یدنفا نيسح نسح رادرتفد ینوک

 یدنفا یفف دس شونو یاعردص یادختک یدنا ےس مهار | نالوا ش 1

 . یدلوا رادرتفد

 ی

 رلنلوا هدنساوعد باسا هننادناخ هدقدل وا توف ثراوالب ناخ هللا ضف نالوا

 مادعا یتسهلح كرلنوب عازل اعفد يیاخ اراح هک ا روهط هلداحو هعزاتم هدنش |

 ۳۲ لا دات تکلع هدست وا نوا دونا كم ىا لكما
 هنس ییا یخدوا راشعا باحا هنیدنسم قلناخ يلاخ ميحرلادع یارشالابیق |

 | دامادو مزو تكناخ ها نصفك ذلافلاس ةلکعا تافو هرکص ندک دتا تموکح |
 , قحبل وا توف هدنفررظ هللق تدم یدوا بودیا باخحا یییزاغ موصعم نالوا |

 | هنتتحش ارام ردیحربم یسهرس كداخ هللا ضف و لعوا نالوا ندهنسح تاداس |

 دم یسهداز ردار و کب ناود دخ شا نوجا سولح راسخا هدق دا وا سلاح

 | هلا ارا نکا رار واک هلا یل رط هيس ور E ی هاب راقس سو

 دخا ینهناکولم یایاده هلا بم ی رلد و یسهفاط ق فا زو هم نایت نا زاد وقس وم

 ى هلا عاحر را هب ارام ییس و a 3 د ردآ ار دج شا ن زدن رافدل وا ن ثملا صعو ۱

 وک )



e ۲۹۳, ی 

 ناوبد نالوا سرب هدنلوامیبر یسهنس زکس نوا وبشا پولک هتداعسرد یسودنک

 ؛:یدشنوا تالا ریظم ا له زا روت

 تراغو به هدهار یاس هلو یک ا كرانلک هایمان ترافس ندنفرط ارا

 ييدلیا دورو قرهلوا زسهمان ید یراضعم و یرتکرلکه دا ثح ندنراقدالوا

 ةا هد شنا ردراشک هلوا مارک او تمرح رهظم ندهلع تلود فرط هات
 یسهمان ناباش هراتعا رظن هدندب هدهسا شل وا عیاض باده یحهدا ض سصع

 ارجا هال تمرح هدنقح ندنفرط ناخ میلس ناطلس هیلع ءانب . یدیا راو

 بس ارت هدن راهاکته زن كنداعس رد هعفدرر ندنفرط تلود یامظع هقش ندقدلروس

 هبلس هدارا نالوا رداص نوجا قمناق تعء و ص همزال یارحا هلا هده رر و تفاض

 ۱ ندن راف رط IE هدع) و مالسالا خش ااو مظعا ر دص ادسا هح وم

 . ردشمناف سبطت هایساطعا راهدهو سار راتفاض فاکم ههملایوم سّقس

 کښ بولوا ندرت ود لارا اد نفس نوار تدر لود سب ار
 ندقرط ودنک ینراصم راحت ضد نالوا هدنسوزرآ قلوا لخاد هنکلس اما

 یراکراکهللوا نعت هترافس هرزوا كلر و هایرب هودنک هدهلباقمو و قغلوا اغا

 . ردح ردنم هدفصاو خم راب

 نکیا هدقحم شب یراهن تعاس هدنداعسرد ینوک یجندب یمرکی كرخ الامیر
 . ردشمریو تشهد میظع هسکه قردهلوبعوقو ضرا تکرح

 یلاعشب هللا روهظ شتا ندنناکد یخ رش مقاو هدنهاکشب وق 2 |

 . ردشلوا نازوس ناکد ردق زوتواو یرلناخ یضاقو جسر ؟ و نکع لوب و یناخ
 یغوا ندا هدسنلا تعاس یسهحنک هننشراهج یجنزوقط یعرکی كموقم هام هسو
 یلاتباب یلوقرب هلا روهظ شتآ ندنسهناخ كظفاح یلالد یربم عقاو هدنبرق یسهکت
 - ردشعاب رار قوحر قرهلوا یهتنم هنغللوق اشا هحاوخ یلوقر و هسراوح

 لصحم ورن دنفور یدنفا زب زعلادع یلغوا ثسیدنفا نده رود ؛یلاوم

 هلا ازحا سم ؟ راو لح هدنسهرتاد كنیدنفا نامعن یشاب مک کح بولوا یکم هط نف

 | نکعا لاتقا هنسودنک هلا لاعشا یالوط یاب مکح نکا لوغشم

 رصحبتم هتاط یشمت تهج هدهسیا شلرریآ ندسەیاد لا ید یدنا ورا
 ندنرلاغا نواه نوردنا el E ندا تعجا ص هتنودنک ندشالوا

 هیس غا هداعیسلا راد یر اهم و كاد ر هدف ندنس هودا ب | یراضم

 هد ا راد هسرر وا یرلعا احر یتسل روم قاحلا هنه ور ا ی ا.طاو هدافا

 كناغا ید یسودنک هکوبلاح بوی ا تقفاوم هدکد تبا هدافا هب یاب مکح ید یساغا

۱ 

۱ 
 أ
۱ 



 هقش ندک دا ریدکن نیا ودک نو ظا یم هت او نفر دد

 ناه قجیلا تصخر هنلبدبت كنيشاب كح كردا تیاکش ضرع همیلس ناطاس
 یتعلخ اطا ت 1 ییطصم یدشح كندنفا هللاربخ ۱

 ردشملا اوماک هللا لق هنکلس هصاخ یاطا ید یی یدنفا زیزعلا دعو اسک |

 ۱۳۲ ما بان سیار نالاوا شقج افت قدس راح هروک هیعقا نا
 هداعسلا راد هدرلرصع لوا هد هيا هدامر رولک نارک هعط مقاولاف قلا هنتعم

 ندنراروم ام یراتیعم كرانا ید رایشاب مکح بولوا روم یراذوفن كنیرلاغا |
 اضق كما عفد ینتعافش نالوا هدنمکح هدارا هلبوب كناغا هدلاح یفیدلوا دودعم

 هناوصا كتقولوا یسفلوا افتک | هلیل نع زکلای ینم هنغیدلوا ندنلیق توعد ییالب و
 ۰ یدنا توصو فطا عونرب ار ظن
 نداوه هلحمرب نالوا یسهفاسم تعاس ییا هنس هعاق هکهب عقاو هدنتلیا هنسوب هدانناوب

 ضع ندنرلجما ءدلاح یراقدلوا شکروا هدایز كب یلاها هدکدشود یش كومرب |

 تمالع یمیک بوروک یتفیدلوا رد اچ لوس رب قر هراو هننای راهسمیک بلقلا یوق |
 | یتیدلوا هن هدلاح تقبقح كر هيد ردنلالد هباضمرپ هقشب یمکو ردتمایق ۱
 ازجا توق كرلكن رف مالعالا یدل هاشاب ركب وا یسلاو هنسوب ندنراقدم هب الکا |

  یرایش ولردوب رلول هکهب هد هسا شمنا ماهفا ینغیدلوا همیخ یرلکدتنا هراطا هلا |

 | قوج كب رو تعاب هتالاخو ماهوا وارد هلتهج یراقدلوا زجاع نیک اردا |
 هنارا ه لاها هلبا بلج هکسوارت یرداج اشاب رکب وبا یشان ندقل وا ثداح وکتفک

 یدیشملبا اهناو ضرع یلاع باب ینغیدلوا شمشود هنیدیف یهف یلاح تقیقح كردا
 ینیدل وا نولاب یرلکدلبا عارتخا هد دهعلا برق كرلول اپوروا مقاولاق هعلاطلا یدل

 بوئلوا هراطا نولاب ندرللم برق هدودح هدلالخوب هدهسیا شمل وا رطاخ دراو

 هدن رهش هینولوب عقاو هدنساکلا الاتا هدقدنلوا راسفتسا ندول هحمن ییدفلوا

 طوب من ولاب یخد مدا رفا کیا بوروج وا نولاب كویب رب یرایضعب ندجرفا یامکح
 عقاو هدنزفروک كیدنو هدلاح یراقدلوا شملبا ناریط ًاک ار هلادنص نالوا
 عطق یا نالوا طوبم هن ول لالایف هدنرلقدلوا لزا هارد هدنهاکش هنوقنا

 شمران روف بول | یراموقیم یسک هحع رب ندا فداصا هاب رامشود هرح هد |

 كرديک بولوا اوهر هلکعغا تفخ بک هدقدنلوا قیرفت ندلادنص هسیا نولابو

 ی بید نوا نک رلشعا هدافا رلن اجر یغیدلوا شمشود هرب دف کھ

 ی دنک وديا شلروح وا هد هحغ هلوط نولابرب نال رر داب هلیتف رعم زیلکنا ییا هدنلولیا

 ۱ EN SI RS وشا هلغلوا ینامولعم نو اب هوس اتسا

 ( ج )



e ۷۱۵ جح 

 ۱ كلوساتسا هلکعا تذکت یتسوار كردا دع ندنالاحم ینو یخد را هسمک هڪ

 ردشل واماناثح عوض ومو مالکرادم هدراساحمیس هعقونولابوبشا هدنرا هحک ناضمر

 دی ناعا تافو دی

 هلکعا تاف و یدنفا خسار لوا هحمانزور ینوک یحندرد نوا كنالوالا یدام

 . یدلروس ناسحا هب یدقا فصاو سوت هعفو یصنم نالوا لحنم

 ناسکسو تموادم هنملق یوتکم تدم رب بولوا هداز یثا ناکرزاب یدنفا خسار

 ینلادخیتک نوب اه باکر هد و تعفر بسک هاس هنر كل هجاوخ هدنح رات چ وا

 دییزت هللا كاحلبا كويبو یسهاپ کلیکب رلکب یلبا مور هدنتیاغ یرفس وقسومو
 ینا رتفد هلا تدوع هشاس ید رط هدنندوع ند هسورو ترهشو ناش هنامرمم

 یراظن تایوح و لوا هحمانزور لزعلا دم و یاتکلا سر هدنرور تدم رو

 بامماک هلا ار ابر ار کھ هدنروهط یرفس رصمو هللا بصانم ضمب یک

 را رگتو قوت کا تهوع هد اسود ا گستر یدتشل وا

 یمسا نکیا ناتس دقع زهاستم یتسهرکو تولوا لوا هحمانزورو یتما رتفد

 برشم ىلج للام هنزو بیزو لماک هدهرواحت نف یدلوا نفر ندناح همانزور

 شا تادر لئامشلا حودگ و

 تلود بتا هکر د بودا دارا هدارطتسا ههل اقم رب یدققا فعاو هدماقم و
 | ید یصنم كلح هم انزور بونل وا ذخا (EEE لود یرثک ۱ كن هلع

 | . یدنلوا یقه وب یلیصفتهلغل وا مولعم |رقتسالاو علا یی دلاق ندمظعا قوراف نامز
 عقاو هدنفارطاو نر رحم هدننامز هنع هللایضر باطا نم رم ینعی بانجالاو هفیلخ |

 | هبهرونم هتسدم هابتطاسو هره وبا نانلوا بصن لماع یراشعاو همزج كکلام
 | بت یرتاقد كنااطعو قوقحو یرابماسا كنيملسم بئاغو رضاح بول روتک |

 | دلو نب دلاخ ندنیزک باحا راک بولکج تقشم هدنما مسقت ندنفیدل وا
 | نوجا ركع بجاومو فراصمو دارا مور هدماش ملقا بولک هباوج یراترضح
 ۱ هل و نامز هو ناس یتفدلوا یرلتداع قعوط رفد نودم بودا ناوید بیر

 | ترضح ینکیدید ردسانم كلبا تیاعر هلوصاوب ید رازب هسیا ندکمکج تقشم
  هدهرونم هسدم هلا نامتسا ندسرف یارزو هاضف ندنراقدروس ناسحتسا رمع

 ۱ نشدن وا طص و ید فراصم وک تلود ندنانیه ناتلوب

 | هلکمتا هدافا یقینی اک فرصت و تقد نالوا هدروکذ م صوصخ هدنررلکدتا لاؤس
 | باسح نف ندشی رق باتکب وبلا ناوید عضوو تروشم هللا باح ا یامظع لا ای

 یمعطم نب سجو لفو نب همرخو ا لک نالوا یمات یتلها هدافتساو



 ۳۵۰1و یازواو یر اد ی ع كما رز اس او

 راسو یراعناو نیرجاهم فارشا بودنا صا یتصوصخ قفلوا نیودنو ر رحم

 لغو بر دحاو دعب ادح او هلبمازللا مالسا مدقتو سن تبارق یتیملسم داحآ |

 نابع فتاظوو تاقفن هروک هتناشو لاح كسك هو راپدلبارتفد تبث مهسنام توات
 | ندعاقتم كلذ دعب بول وا لخادن دعاقتم و ن دهاح هدرتفدو هدما یادتا بودا

 تولوا مسقمهمسق و جافر ید نیدهاحمو یدلوا ۳ هج هقش هغه وازا رفا ند هل وب

 كلا تس فرصمو دارا اموف اتو و ىدا ر وهط یرافد هلاقمو صاوخ ۱

 رفد هقشا نوجا یتحلصم كمر و تابع هب لومعمو رب رحمو طض یآ هس رولوا هن

 یروبنم ف یمعطم ن رج ترضح نالوا بلاغ ههل یاماو دهز بواب وظ
 هه بولوا فورعم هلکع د لوا هجمات رور الاح تمدح و شش دل | نسل هب هرادا

 | كراج همان زورو ردملق نالوا ساحو ران هن رزوا كنهلام روماو كمالقا

 روم هدنماق همان زور نیا 2 صسسهگ هدمالاقا هله تاک و ردهبلایوم یربس

 ردناتلالد هنناش مظع هلا دامعا لاک كنابراو هنعضو مدق كرت هف د وب یساغلوا كاتا

 .یهتنا ردادسات یتمدق ید قلوا یرع یاسح دادعا ظوفلم مولاو

 شک لازهو فض ندو و قرهلوا جارمان اشا نیسح ابرد نادوق وربندتقو رپ
 هلکعا تافو ہد رم لص ینوک هنشراهح یحنح وا رک كناصش هدلاحینب دلوا

 ناشو هاد وق هدروم نو 3 يا رو یدلدا نفد هد دلاخ ترضح راوج

 ۰ یدلروس هبجوت ییلنادومف ایرد هل رازو هنر هنس هدهع كي رداقلادىع

 رزو نالوا تا دا بولوا ندنرلهلوک سک رج لصالا ف هبلا راشم یافوتم

 مدقتهناخ ینطصم ناطاس هدنسهنسرب ناسکس زوب كب ندنفررط اشاپ ميهاربا رادحلس |

 ناطاس یدبشلر و هنتمدخ كدحم ناطلس هدازهش یردارب كمنلس ناطلس هلغفلوا |

 شب بونلوا لقن هبهصاخ هناخ هلا كالبحلبدبن و كلیجنوام ینوک یسولج كمياس
 هن واه فرط بولوا رادقوح شاب قرهلوا نوردنا قد رط فالخ هرکص ی | یا

 كننحر یسهنس ىلا زوکیا كردا نحو ذوفت سک یم هنصوصحم طاس راو قلعت

 هبنرهرب هلجاودزا فرش كناطاس ساو نادوق هلترازو ٌهبر ینوک یجندب نوا
 بولوا رثالا لیاج ریزو ردتقمو راذکر اکر دمو رداهب یدیشلوا ناشلا عفر اهد
 ۳۳ وا اا اكرر و ماظن لزوک هتیوومآ هاير

 ناخ هرق روهشم نالوا لوغشم هللا قلناصر 2 هدازک دقاو یدزونل و ,انهمو رضاح

 با LL راکو رسا نا هرق كرهلک ا

 ر ر وهل طو یدا شچا رکل اع هحیلرح ی وطس و تاص ننطو



e ۲۹۷ بس 

 هدنکل رکشع ۳ دو ویا زا ندرصع یامظع هلا احر ان ضعو ۱

 ردق وا هلافا هظفاح هلا هناغ هنساقرو یدا یا ندتلعوب ید یسامهلوا قفوم

 e هل الحا و ذ وه هو رد هحینمکح كتف ولوا هک شعا تام صا رح

 0 هادا 2 یردم وسمح ی ره هب هناهاش تا E نده

 هد رک نت وا لوغشم هل سس هبعاد یحارخاو عفد ندتنطاس باب كل رپ دا مدق

 هدهسا شک اشاو لام قوح ك هنلا نده دل وادتع یلاقا نامزو ردشمامهدا تحار

 ی روهط هدهدار کا ردااف و هنن وند یس 7 هدنناف و ندنه دل وا باه و بام

 توراو ه مهمه 2 هجرت حا صو ار اشا اض هرزوا یت دنا وا لصوت هدالاب

 هبرصم هطخ هلفاوا دورطم ید رانمهلوک یک یراکدتنا جارخا یرازسنارف |

 | ی رلهع دف تداعرانمهلوک هدهسبار درک ههل تلود فرصت ه یرغوط ند ضغوط ۱

 رونه تحیلاصم هحل 0 : راقدنل وب رظتنم ه رومآ بقاوع توقح هنا درعص هرز وا ۱

 دوست كارخا کما نوهط هدما هلتهح یتدلوا شمالی
 هنس هعلاطم ینحهلوا دناع هیلاع تاد تردا بصن با باعا ینا هطساولابو هیلاو |

 كما قوس هنکلللاو رصم یر هدنامزو لاحرب نالوا لوهحم یتقاع هوا ا
 والتمو و رورفم هللاقا هجرت بحاص نکا راغم هطاسحاو یشدنا رود ءدعاق ۱

 | رصم هددهعت تروص یعاس یاغا ورسخ یا ا روسح هدناص وصخ ۱

 ینلوا مورح ندتقفوم كناشاپ ورسخ الاب هجو رب یدیتم ودتبا بص یسیلاو |
 هلتهج وب ندنشب دلوا هتشررس كوب كب هتسمل وس زوس كنسادعا هدنهباعاشاب ناسح |

 یا دوا قولاب ا ها رام بوک للخ ههاشدا تا و نالوا رد ۲

 | نوزفا اهد هس ص رب یلهتسخ كجي روک ین غ دل وا طحنم كشزاون و تافتلا طرف

 ویش كرا کا هد خان شیلا یرفا ایم مداح یقه دو

 ۱ .ندشمتک بودآ راداو لاقا

 | هراحو هلوک قوج كم هدهسیا شمامقبج لام یلک حورشم هجورپ هدنس هکرت
 : شف قن راه و هدیدان و تاعصصو هش 2ا هعو ۱

 | دمو شہلا تافو هلدوعوم لحا لولح اشا فرش یسلاو هدح هدناواویو |

 ندیف دلوا شا ار راوشد لس تلمرد وک مسنحب هد واو تاد ردیف

 دراو حد یربخ ینافو كن | نکا رولنوشود یس هراح هات كرل اهو

 S| E تبحوم یهشدناو رکف هحییلاع باب هدقدلوا

 شتقلا زو تولوا یغوا كناغا لع معز ندساکس لوساتسا هبلا راشم یافوس
 ٠ e و

 یسحخوتحم رادرتفد هدعا و یسهساح نام رح تدمر ردشما دل و ه ره ج وا ۱



 ۱ یاب جم

 شا زوسکا هرم ندقدنلو هدرات نواب تله قفوا كردا تموادم هن رلملف

 0 زوکیاو لوزعم هدد زوکاو یرادرتفد لوا قش هدنواه یودرا هدن رفص

 ِ ؛ یدشلیا لا رسم یادی هو 7

 اورد نوا روکنا قر هناوا مادختسا هدصان« ضع هلا لع هرکص تدم رب

  شدح هلترازو هنر هدد نوا زوسکیاو یرادرتفد رصم هدعبو ییما هناسرت

 او: قدص یدرتسوک تبدج نسح هدنسهظفاحمصا كنهدح بولوا یسلاو

 هرادا قحا بولوا مانا لوبقم هلیبسح قالوا یلزوب راوک و یځسو مانب هليا
 كاش هر اد هب OE لام لک هللا هدرصم ندی دلوا باسم هحنس هتم

 جوک كمردنوک بولوب ییرب هنیر هسیا لاح هن شمرکج تحز هدنسرادا
 ۰ . ردشلوا ردک ءیداب هحتلود یتافو هدنلالتخا ماکنه هبوب كزاخ ندشب دلوا

 یخداشایدحا رازج نالوا جا اربماو یسلاو یرلتلابا ادیصو سانار طو ماش هدانناوب

 باح هرزوا كما ماست هبیربمو ضق یتاکورتم هدنتافو هلغلوا هتسخ هدلاح زسدیما

۱ 

 رک ۶ لغواو شلردنوک هننسودنک ًافخ یسلاع سا قرهللوا هبجوت یرلتلای
 . ید شازوس ناسا یالو لح ترازو هنزاب ید

 ( ۱۲۱۹ هنس عیاقو )
 كاتلایا ماش هرزوا شدنلوا ناس هدالا و شعا تافو هدمرح لالخ اشاب رازج ۱

 هیاشاب میهار | هل وا یلاع صا نالوا راد هنهبجوت هاشاب مهار یسلاو بلج

 ری دلووم هراننک مزال یک یندلآ رخ یتافو كرازح ندنک وا شلو لوصو
 ۱ . ردشهتک هنفرط ماش ربارپ هلیا رب رحت

 ۳ ۲ شریفی و ندو ناضمب بوللوا یالتخا هدنسار طقسم كرازج

 لئاوا ردروهشمو عیاشینیدلوا ولهنسوب هدهسیا راشلوا لئاق هنغیدلوا شا روهظ
 ا یسیلاورصم ابنا اشاب ىلع بودیا باستنا هنسهرناد اشاب یلع یلغوا مکح هدنلاح

 لع ناذبتسالا یدل هرزوا كمتک هخ نادروا كردک هرصم رار هلکن | هدقدلوا

 كب لاص ندنفیدلوا شا هیصوت هکب لاص نالوا رصم جا ریما ینآ ید اشاب
 ا هدنندوع هرصم یدا شمروتک بوروتوکه هلبا مارک او زارعا یا یخ

 كر هرکه نتفاقو ېز نم هلوک هجرت بحاص ندنک ودیا شمتِک بولوا لصفنم اشا
 رام هلوک بودا باستا کی هلا دنع نالوا ندنکبلام كب ىلع روهشم هدرصم
 : ریل عن تاد مرزوا وا
 هدک دلردنوک هنس رزوا ینابرع هربحم ندنف_رط ك.یلع هلا برکمع هقرف رب كب هللادبع

 ( ادعا )

۱ 

ogee 



 > ۲۰۵ ی

 بودیا ینشاک ہری ینهجرت بحاص كبىلع نوما یعاقتنا ذخا كلآ هلغملوا مادعا |
 شل ینماقتنا كکب هللا دبع هبا مادعا یردق و شم ندننابیع هربحم یخدوا
 . ردشلوا فورعمو روهشمود رازح هلنهحو و

 لاخدا هنکلس !یماینآ لردبا تج هنسودنک كا ىلع نوجا عاق و تعاحش طرف
 عفد كر هشود هنسادوس لالقتسا هدرصم نکیشلک هدا داتعا اکا هدصوصخ ره هلبا
 هدصوصخ وب بویتسا كمریدتبا مادعا ید یکب اص هدهرص ییدتا مایق هباقر
 تیانع قوج كب ندکب اص امدقم رازج هدهسیا شمهتسا قعاللوق یرازج یخد
 لاص هلبتف رحم بهذلا واو شمام هدبا دصق ءوس کا ندنفیدلوا شمروک كايدنفاو

 ندارم ها لوخد هتاف لزا زچ بومهروط هدرصق ین زا دف ق
 زق ندننابیع یدانهو تدوع هب هرم قلارار ارس ندا رارف همور باح

 هښ رزوا یدانه ها بح نا كب لع یتح بودیا تماقا هدنحا كرانآ قرهلآ
 . یدشعا هراع هلرانمهلوک قر هللو هدکلر ید رازج هدکدردنوکهقرفر
 هدنحا تابالقناو تاب را نالک هروهظ هد هبماش راطقاو بودیک هنف رط ماش هدمب

 هدنناب هلکمردکیرب قاخزارب هنشاب ندرازسویقو هلا ارتشا رلهلوک اطر بوئلراوب
 . كل رصع ناذفتم ضم و ناشو مان بحاص هدیلاوح لوا قر هلوا ادس هب وق هصعرت

 ۱ یلکب راکب ییا مور هد زوّعط نانو ناریمرم هدنح رات رب ناو كس هاشاحص

 قر هلوا نایاع یماراراپ هدنس هعقو رمع هاط عفاو هداکعو نارفالا زات هاسها

 هاا ادص ترازو هبتراب هدنسهحا یذ هموقم هنس هدنسهیاس اشا نسحیزاغ
 ۱ . یدشل وا نا ساک

 ذاا رقم هنسودنکی ساروا بورپ و ماکحتسا هنسهعلق اکع یکینیدلوا یسلاو ادیص

 . گره ت هد دی رابقا بولوا اا ساو یاو ع او کا ا
 هدنلاصف۱ ندماشبولوا هدنلا اکعو ادصیخد هدشدلوا یسلاو ماشو یدلو یقرت

 . یدرلیا تماقا هداکع هلِکلیلاو ادص هن

 - هدهسیاشعا هرصاحمینآ هداکع بوقبج ندرصم هلیدصقالیتسا یهیماشراطقا هترابان وب
 ناش كناشاب رازج هلکعا تدوعو رارف امزهنم الاب هجورب بوبم هلوا بایرفط
 ندع دوا شر و هلاحا کل یکسعرسرصم هنسهدهع امدقمو یداوا الا ودیترهشو

 قترا هنرزوا یم وا شما هداعا هرصم قرهلوا ناشیرب هلهح و وب ی هترابات وب

 ای مرگ یاس یکی مدیر لار ی لپ نوع اس
 هنیکح اغلم عطلاب کل رکسعرمرصم كنسودنک هلتهجوب و یسمتیک هف رطل وا كناشاب

 یا ترا ت وایم هتسودرا مک ل ادر کک نارک هی زد یو



 دیک .rv زوس

 یسم هک رج ء وس نالوا عفاو نکا هدنس ود را مرا راد رسیِیح توروط هناکس

 لبعاسا دوانرا نالکهاکع هلارارف نداروا هلتهجینیدنل وا یعس هنمادعا هدشعم

 نارک هاشاب ابض یضووب دلرازج یدیشموقیلا هدنناپ قرهلوا تفتامو مرکم یاش

 یتفو اکو هدندوع نکل یدشعا ممصآ یسازح سرت هدنندوع ند رصم لر هلک

 هرزوا قلوا یعاطزوک هرازح طقف قرهلوا تمنع هارور هداعسرد ناهبودلوا

 ندندودح بلح اشا اض هکوبلاح یدشقار هدنفرط هفاي ییاشاب دم قرصونا
 ۱۳۳۱ ا و دك دالا اتا رازخیکییدتسا فراق
 رصح یناشاب دم بوردنوک هسرزوا هفب هلا ودرارب كردیا بصن غوبشاب یاب
 دمخ كناشاب لیعاساو یدل هنفرصت هضق یب یلاوح لوا تیامنو یدلبا قییضت و
 . یدیشمعا عضو هنادنز یا كردبا قیقحت ینکیدتبا لیم هنفرط شا
 یرلبدعت وولغ طرف كراساهونکشملقا هللا ناصع رظن هحتلود هنناکرح و كرازج

 شل دا هبجوتیتیا ماش هلا کلرکسعرس زاج هنسهدهع هن قرهنلوا وفع هنرزوا
 افاعتم هدلاح یی دلوا یتنما هنس ودنک كل ود هلئسح قلوا ندنهو رک هملقتم 1۳ و

 اکا ید ییاحالصا كنه صم هطخ راجان هننرزوا یمادعا كناشاب ىلع یلسابارط

 یخد هلا حاج هبافاق قر هلوا هدنام لمع و هتسخیسودنک هد هسا شلروم هلاحا
 یاش وکو شلوا روبع هکم ردن وکی اشا ا جاخ بویمهقبح

 كعا هاقو ندلالتخا یهیماش راطقا مه هدننافو هلتهح یتا دل وا کا 1 ندننابح

 . یدشلروم هج وت هباشاب ها رایسلاو تلخ یصنمال اب هج ور هرزوا كاملبالاخدا

 ینیدلوا سانش هد رخ و سسحتم كا هدلاح ین دل وا رادغوز را وخ تباغ اشا رازح

 ها ا .ندشدل واردا تفثک عوق ولالبق ینتفک كراشبا قوح كم هلتهج

 لاف هتنراهم هدرفعح ۴ ید راضعل بود جاردتسا PET ا ک

 . ید رارولوا

 ۰ ردشملبا تاف و هل د وع وم لحا هدلاح ین دل وا و دیس اش هلا شع یس

 * هب روس میاقو 3

 19۱۱ ار توراشخ ندنادنز ياشا لغات رب دلا فلا هط

 هلهح و وب یدنلوا نالعا هقاخ وب دشمل | تدصو اکاینماقم اشا رازح ایوک و یدلبا

 ( یلاوماو»

 ۱ هل ودهنس زخ هلا طض یل اوما ها یکی دشا راخدا ورد رل هنس هو كرازج هدهو

 ۱ بول وا ندا ررو ر رور نساحاو قا تاف | رظن هنر رګ كنخروملصاحملا

 جیش نال وازیمتمو زخم هدایز كا راد كح دا تافو اشا رازح لا هحور
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 ۱ رجب هام ی كرازجو یدقح هادم وک یس هسلا كل رازح ها لع اما



 هه ۲۷۱ تی

 هلا اطعا ییرلهفولع هتشذک نالوا غلاب هیهسک كيب ید كلرکسعو طبض یتلاوماو |
 كرازح هلا رش رلي دلر ورب هفرط یه :O ا طا رو باج س

 یسلاها یرقو تاصق نالو هدتلایا لخاد هدکدتا نالعا یفیدلوا معاق هنماقم

 ضرعم ارعشو رابدید العا كا کشت با رلقدل وب صالخ نایک كل رازح

 . رایدتنا مظن رارعش قوج كا هدتننارکش

 هلدا و هضراعم قوح ك هایسلاها نانل لبح هدننامز كرا زج یسلاها تورب طقف

 هنس هشیدنا رونلوا ضرعت هتورب ندنفرط لج هرکو ندنراقدسلو هرزوا

 ها یتسلاها یرفو رهش هسیا رش سما نالوا لح ؟ اح یدا راتمتوت

 اسعا هنسهظفاحم كکلاسمو قرط نوجا هاقو نداق ا طلست ل یاتاو
 كلام رهشود هشالت یماستم ی هدماش هک رزوا ینافو كرازحو یدشعا

 كنهملع تلود صاوا هدک دنا دادمتسا ندریش ربما نوا یسهظفاح كکلاس و

 قحفل روس نسل هنر كرازج هدعل و تربع هب هظفاحم ییاحنا و فارطا ردق هسدورو

 كن هکدلک یسهبنس هدارا كتلود هدنقح اشاب لیعاپسا اما مرلیا تعاطا ها

 هلیوب كربش ریما ردشلرب و باوج ندنفرط ریش ریما وید مهیناط یبماوا

 | تتما دیازب كنلاع با هدنفح هدقدلوا ی ولعم كتلود هدعع یروط هنابوح اصر

 . ردشلوا یداب هسداععاو

 | هرزوا یشدنلوا راعشا هدالا یک یتیدلوا لصاو هلح یربخ یافو كرازحو

 هماش یسودنک بوغارب هدیاح ییاشاپ دم یلغوا نالوا یسیلاو باح اشاپ مهاربا
 | هتسودنکكنصنم مدقم ندنتافو كرازج هل رش رلبدلروس هفررطیه كردا تک ج

 4 لوح لوا خد نداوتاتسا اهعم یا نالعا نفت رو تک
 كنم رتلیا ادصو نلارطو ماش هاکلرکسعرس راح كره ردنوک هلع یماوا
 . یدلروس نالغا یودا شلروس هنحوت هنس هدهع اشاب میهاربا

 هلردبا نایصع ولباح هرکص نوک چ وا ندنجورخن ندیلح كناشا مهار ا قجا

 اهد هسالوا تقفاوم هنهاوند كنلاها رابدلیا جارخاو درط ندیاح یاشاب دمت

 لاخدا هرهش یددح لاو ارے و ندنکح هک هلا لفاسا تموکح دوراش هدایز

 نبیلا تاذ حالصا ندننیدلوا دعاسم نامزو لاح یخد هنقوس هب رکسع ةوقرب نوجا
 تلح هرزوا شا یانلم نا و تالار و موضع رشاش مدد نت
 ۰ یدلردنوک یاس هما صا ید هبهداز یرباح ندنراذفتتم

 یک و جاطا ریماو نمادنتک شا ران هروص ندو داوا لضاو هماش اا ميهار

 بولک هماش كردا تدوع ندزاح هلبا جاخ هبافاق یخد اشاب ناهلس ناریمریم نالوا



f ۲۷۲ 2- 

 . یدلوا لصاح جازتماو تفلا نسح هدنراهنامو یدشروک ها شاپ مهارا |
 ۱ هدننامز رار بوک همانش یخد رارج سو نالوا یحاص .نوناس هماف ااف
 : هتسودنک اشاپ ناهلس قر هلبن وق هنمکح نکیل ن اکر لارجام یک هدن ام هلی شاپ ناهلس
 . یدلبا هلاوح اک | یتسهراداو سما كسلا لبج نک 6 هلبا تافتلاو مارک |

 . ندقرط اشاپ يهاربا ید هرومأم نالی ردنوک هماش ندنفررط ربشب ریما هداننا ویو
 . یدنلوا مارک | هلبا سابلا تعلخ

 ا د ا ا رم نالوا رومام هاها ی رارما هجون تلح و ماش

 یم نع هښلاح ناو ناه هلغلرو هبجوت ینلظفاحم ناو هلترازو هر هداشنا و
 : ردشا روم راعشا هنسودنک

 0 .DS ا هلا جار >ا ندنادنز یاشاب لیعامسا ح ورشم هجو رب

 هن راهداز ی ع كردا سالتخا یلاوما یللخر كرازج هط خیش نالوا ا

 ۱۳ 0 حا ر یماستم ادیصو شمروشآ بواوق هیر امیووت
 كناشاپ لیعامسا ندنغیدلوا شلوب عوبش یخد یتع نع هکنج كنهط خش بودا

 یعابتا قوحر نالوا ندنس هشاط درکو یاعواو یهطخیش قاقت الا یر

 . یدا راشملا مادعا

 ۳۱م ا هلهح و و هالا ینداوا صخش رب یرارف ًاناذ اشاب لیعاپسا

 | هلماعم هدنلوب تلاتسا هتسودنک لالا بسح هدهسیا تک ر حو هدنلکش ناصعو ی

 بوقبح نداکع هلسداو ضیعو ردا ماست "الماک یتافلخم كرازج رک ۱ قر هلوا

 یسهتشذک مارجو اقا یترازو هللا تلایا کیدتسیا هدنسهعطق یلوطانا هسیا ردک

 مادعا هسا ربا تفلاخحمو قفلواار >| یسهلماعم یمام یضم هدسنقح هللا وفع

 نادود هلا نواه یامتود یخد ًارحمو اشا مارا یسلاو 8 ار هرزوا قمنلف

 . رابدل وا ۳ اشا رداقلادع ایرد

 هلا اشاپ ناملس ید اشاب میهاربا یک یبرلک هنهاکشی اکع هبا ات ود اشاب نادومق

 نافرطو رلیدشا هرصاح یهماق ارحم و رب هدنراقدلوا لصاو هیاکع هدکلرپ

 ی راکدمهدنا رسا ندنغب دل وا نهتم كب هعلق هده دلوع وقو رله رام یخ هد

 . نا دا ماود هقسض و رصح هلتهح

 هماش هرزوا كمتک هزاح هللا جاج ءهلفاق اشاپ مهاربا هدندورو جح مسومو

 هدج هداشنا و و یدلیا ماود هنس هرصاح كناکع بولاق اشاب ناماس هدنندوع

 یرلک هاروا هللا رکسع رادقهرب ید اشاب دم قرهوبا یسلاو

 ه هلع تلود یتازواحت ككرام هو هکیدا وب بس هندورو هاروا كناساپ دم

۳۳ 



B= 8و ۲۷۳  

 نداشاب دعس ناربم زام یطفاحع هرونم هسدم هر ی دل وا هاب اغ مظع ر

\o ۱هصالاخ كنار رگ نال وا د را و هتل ود راکا صع اخ روم هاب رات م رج  E۱  

 | ند هدح هن هم کم کم ردراشعا عنم ند یلسس یاسا راماهو)

  » ST i2 8 ۰ aع ۰ 3
  ۱یس هربخ د تنه رونم هەم نکل قو هه اضم لک هدار وا هام وا تلح هرب> د

 | رلهلفاقو دودسم رالوب هکوبلاح بولوا جاتحم هققلوا بلج ندنسهلکسا عوش
 ۱ ها ها شا رده رز وا هش اضم ندالعو ليو یمارو ندشدلوا عطقنم ۱

 ه رهح رد وب یشا توتا اغض | ینتحصز تناشا فس و ESE ردلاغ فرش باس

 یاهو ال ون هعف د یا تولوا یمادختک هدننابح لاح ثلم وح ید رد راو
3 5 
۳ 
1 

۱ 
 ردم ولعم اعر یتقشح كن هدام وب ۰ ردمشک نودک هلترافس هسا رخ راد كنوعلم

 هف رصم و ع E راع هلبا ییاهو هدک دسا عالطا ف اح تققح اشاب فس و ۱

 هسدمهنسزکس ید هل روصو و ىدا وه راح 4قشا ند زهر دا ماتم ح

 ی 2 كن |یدک هرزوا تحارتسا و نمایلاح كتفا رطاو هرونم ۱

 و ندن و یدل | هنطض ینا رع نوت قر هلو تصرف یاهو هلکعا حلاص خسف ۱

 هام دا ىلا قرف ررکد یرلشا كح E راه رش 5 یل سم اھو

 هلو( یس هلکسا ه دح زک هسرد رو تو و لح 51 مرولس هبات هب هدار و كس

 ردتقم ور ٥ هس هد هرونم هندم زال وا هال یعا ندنا هتل ودو نیدهسرولم هدیا 0

 وند ردمارح یراهق که دنرزوا رلرق یاهو ردمزال یشلو ظفاح كر زور

 رد هدکعا عمط ها سه و یک هدنجا ه رطعم ه رخ و هنش رش لع كيداعس هدر یدمش

 هداشاو . ردشُم وب ررح ود ( هل وا هانشا تر هدا دخا هسرولاق هاب و و

 هناذ رب ندتنافک احا کک یربخ .ینافو ید كناشا فرش یسلاو هر
 هزاح بناح هدننمض یسهظفاحم كنيمرح قرهسلوا هناعا یک ندبریم بناح

Nرابط نسب هرک ادا یال درم سلخ تت  

 یضلوا نسعتو بصن یسلاو هدح هل رادقا كناتاب حوصن هداز مظع ندنفرط
 الحاو ق هلا اغلاو عفر یرازو هعق د جافر اشا حوصت هدهسآ شفلوا تدنسا

 ندنفیدلوا شمللا روهظ كلزستنما هتلود هلا رارف ندنسافنم تاعفدلابو شغلوا

 یساکتشا كنيلایا هحمدقا قرهللوا در ود زامه وا یمادختسا هدشیارب كزان هی وب

 شادیا رومام هتماقا هدداقوت هلا عفر یرازوو لزع نينا ا

 هلغملوا بیوصت و رطح یلاسرا هزاحبناح هلبا هضاک ةوق كناشاب دش قرع وا نالوا | ۽

 ندلاح ةمزال ىنسمللا باحصتسا رکسع كنج وا لقاال نوجا كماس هدک هزاخو

 داراوكم ندفاق واو ندن و اه تج هج وتلابیتلایا هدح هنس هدهع هلا راه هلغخلوب

 (تدوج خرات ) 6۱۸ ( عباس دلج )



e ۲۷۵ حبس 

 ۱ ناسحاو اطعا اوج جد هسک زوم دل و ده ها هسک زوشب ندنس هن زخ ددج"

 شلروس نامرفو راعشا هنسلاو ماش یسغلوا تنواعم هک كنس ہرا د اعنرسو

 3۳۱ لرد و یرابوط تغرس هولا فشخ ططفت رد سود ل و

 ۳ ما ما ا ناملس بوراو هنسودرا اکع اعا دج هاتساتمو هلا
 هلال رازج كل ردیا دقت اياطع ایده" واتاک هاست یر ادوات

 هلتهج و بول و هدنساعدتسا یساها هدنتلایا ادص هل وفع هرزوا كمما اسآ یافاح

 اهنا هتداعسرد یتسلروس هدعاسم هنساعدتسا هلا لبم هنفرط كن | ید اشاب نادوق

 هسیا رولپ روس هیج وت هنس هدهع یتاایا ادیصیخد اشاب ناماس هکوبلاح یدبا شما

 ههیاع تلود نامرفو صا دعب اعفو ینکج هدا ملست بولوب یلاوما هاب كرازج

 هلکع روک حج هباشاپ لیعامسا هحتداعسردو شما دهعت ینفحهلوا داقنا دادند رک

 كنا شا نادوق نکیا شلردنوک هفرط یروشنم هبجوتلاب تای ادیص هنس هدهع

 هللا عورش هنساداو میاست كنافاخ مالل الاثتما اشاب لیعامسا بولک یناریرح رارکت

 یتایا ادص یرورض ندنشدلوا شملا راعشا یغیدل وا شهر و ید یش رادقمر

 ۰ ردشفل وا هداعا رانا ناروتک یروشنم هاش اب ناملس هلبا اقا هدنسهدهع اشاپ لیعاهسا

 ۳۳۳۱۱۱ هیداسرد هام لئاواو تدوغ اش ا نادوق هنیرزوا كنوب

 كلها هسک كس انیمخ هلبا ینوتلآ زیدلا كبشب شع هرزواقلوا یتافلخ اشاب رازج
 ۰ ردشملبا میلست هنیرادرتفد دیدج دارا بور هتک هراس یاشاو تصرف رلقا

 تلود مظاعا راسو مظعا ردص هدنس هلباقم یررقت هدنتلیا ادص كناشاب لیعامماو

 دیدج دارا بویمهنلوا لوبق ندنفررط رانا یخد غلام ینیدلوا شمردنوک نوجا
 . ردشل ریدتا ملست هنس هنس زخ

 تمهت عونرب هدنقح کلب بویلوا لوبقم هدنلود دزن یآارجاوب كناشاب نادوبق

 هرج ول هنس هدهع اشا ناملس هبلا یوم هل رازو هنر یتلایا ادص ِ ندش دل وا دع

 هرزواكما تن واعم هنس رک یجارخاو درط نداکع كناشاب لبعامسا هلبا

 اشا نادوق هدنابعش رخاواو شاردنوک هیاع اوا ء ا راسو هربش ربما

 کیم تامدخ ندا قس مت را عفاومو هدهفر و هلا عفر یرازوو لنع

 ذسخا هبیربم بناح رالام ینیدلا هداکع طقف بویماقوط هللاوما ودنک ةمرح

 هلت راز وهمنر اغا لبعامسا یشاب یجناتسب هنر و شفلوا یینهبهسورب قردهنل وا دادرتساو
 . ردشمناق ناع و بصل اپ رد نادوق

  لیعامماو هرصاح یناشاب لبعامسا هداکع بولوا یسبلاو ادیص اشاب ناملس هلتر وصوب

 ٠ E لحاس ر ك 2 یکیدلیا ب اج رع ندنغاط رواک كناشاب

EER 



 هه رقر و شا رارف كردبا تفابق لیدبت ناه هلا مزج ینکج هیم مدبا تدوع هباکع
 هد ساک كرازج هدکلرب هلا el لععامسا تولوا ندنسلاها هب رو لوا هدنلوصو

 اهانت نام رابخ الایدل اشا ناماس نوت وط هلغعاط یاشاب لیعامما یر ندرانانلوب ۰

 | هدنرلکدروتک هنیدزن اشاب ناماس هلا ذخا ییاشاب لیعامسا توک وام نا ک

 ۱ ید یییدنل وا مادعا ,E E هر روا كار دن رو هندامشر ردلاحرد |

 ٠ هلغل وا جا هب اشاب ناهلس "ةفاک یرکسع هد رارف هلهح ولوا كناشاب لععامسا رد وص

 كرازحو یدتا ط.ض ینتاکورتم همش و یخ هنر را زح ها لوخ دهن اکع اشا ناملس |

 E تلادعو یدر ونلاص یناعوا فس وب زما هل دال وا راشل ریمآ نالوان ھر هدنناب ۱

 ۱ بودا تد وع هو ولر اباع رو اشم نالوا شملغاط ندنسا دعا كر ا زح هلغم وط

 ۱ كن | یخد لح اشم ها ریش رما یدلاغوح تراح و ا ل اها هلټهح ون :

 هل روص و ر راد دل وا 27 نروک رب و هداعلایرح ییعەنس سه كردا تعاطا هنن اوا ۱

 قوح ك هدنف رط تفو زا د E ۱ ناماسو شلو تکا یش اها ادص تالابا ۱

E |هر کاور یاب  

 9 اه ناوحا ضع كراداهو 4

 منا ی” هضق یسهم رو بد ۳ كراساهو دام مهم كا هح هماع تلود دا لوا ح

 ٠ هنبرزوآ شا ناماس بوقج هلیرکسع ی هدهملق اشاب لیعاپسا هلخفلوا هداعا ندلوب

 | هدلاحوش هال وا مرهم يرکسع تلاش لعاسا هد را نالوا عقاو هدک دنا موج

 تنکمدسزت هنوک ندنوک همنا راساهو یدمهلوا یس هرم كناششت نالوا داو
 . هدفررطلوا بودیا موج هتیرزوا هرصب هدناواوبو رایدبا هدکمنا تکلع عیسوتو

  یراتکر حوب كرل اهو رلپدلبا هرصاسح یرب ز ۀبصق بولک ندنراقدمهای یشرب

 ۱ زوقط راساه و هد هسا ا تل رج هنا وا اشا : ىلع یسلاو دادغب مس

 ۱ هندناح هبعرد قردلوا وا ندن رخل ه و ندکدتا ه رصاحم یری ز هصق نرو

 . یدا وام تدوع

 هتسملتا لکتت و رهق یراساهو بوراو قرهللوا بصل ى عرس هبعرد اشاب ىلع

 هلهجو و هنیرزوا قارع كرااهو هدب وينا ت کک ن او

 یدنلوا خوت اشا ىلع یالوط ندنو قرهلوا یداب هنلاعفا كل ود ناکرا یراهحاهم ۱

E | 3نیا  Aزونه كتقشم و نح یک هد  

 رسصاا و رسوص كح هک ده راو هب هعرد و هنخادلوا شماع ون وا یتسیچآ

 كوس ر هحتل ود بوسه وا ردنقم کو لاو س كردا شد زد تک 2 رالوح |

 فرصم رده و یتالکشمو وعص هح رد كرفس و قم E یفیدلوا جا و هته



5 
 بویلوا لوبقم یراذعا وللثم وب كناشاب ىلع ندنغیدملوا مولعم یک یک و لا

 ۱ ۱ یرم ر هصق و اهو هعقد وب و یدرول وا سا وام یا هنرزوا راساهو نامه

 3 سا نالوا رداص نوجا E هس رز وا هبعرد لح همه هن زوا یرلعا ه رصاح

 3 رول ینغح هم هل وا ردتقم کو اشا ىلع هدقدنل وا لاصا هنسودنک ها یصخر لاع

 3 تک رح سفنلاب ناهو رادتنا هيه رفس تاکرادت زسهراچ هنیرزوا یمطق اوب هدهسیا
 نددادغ هاس ود را هدناعش لئاواو یدلبا هداعا ییصخ هلا یدل وا هرزوا كعا

 هدنسدلاوح مالاسلاهماع ی بوبا هلا و هنس ەد هساش ندن رمح داح توقح

 سا طو بوىمەلوا لداق ثلمتک + هبعرد دد هلا شمشالوط ردو یا ىج ترد

 كرالوج وب هج وناتسا هکدتا رادتعا هلا ضع هداعسرد یغیدلوا جاتح هناغلکت و

 تاک ناماس یسهداز هربشمه نالوا یساولربم لمرا هرزوا قلوب یر یهاشداب

 ۱ صوط هرمش لک ا ر هنرکسع هقرف هد زک ر قرهلوا هدنهدناموق تګ |

 دا و 9 رار لوا هلا هفرق و كا ناما یدا شملبا بب رست و قوس |

 ردشململا تدوع هلا عانغ لاوما یلبخ كردبا رامرات یرلهقرف یاهو کیرلک تسارو

  قرلوا راچ ود هراتقشم میظع هدرلناباس و یداو زستواو زسوص یراقدارغوا جا

 ۱ هدلاح ناشر كب بولوا ماس رسو هتسخ AE یا و .نعاص یک ت ی

 . ردراشعا تدوع

 یلاخ ندقییضت فرط نیفرش نیمرح ربارب هلا ضرعت هقارع بناح هسا رایباهو ۱
 راسحا ههللاوتم تاجاهم و هرصاح ییهدح بوک هدم رم لالخ یتح ید رالکد |

 E هرکص ند رب و تافل کوا هعفادم هلا هرب و بوط نکل یدرلشع | |

 : رد راشع | تدوع و

 هدنندوع ندم کم کم كناشا ناملس BESE رازح نالوا کو جاحاریما

 ] اشا ناملسو بوبهتسیا رکسع رادقم رب ندن | یراترضح یدنفا بلاغ فرش
 2 اس راحان هلکع | را رصا هدفناکت و بلط توغ لوق هدهسا شملنا راتتعا

 هل رکسع و E EE كرت هدب زک رو جافرب داد هم رکم کم ید اشاب

 تولک راساهو قلارا رو ردشلک هروهظ یرلقلراراب هداعلاقوف هدنرله راحت ییاهو

 م ندن رک اسع كرو برع یدنفا بلاغ فب رش هدهسا راشم ا طض یعوس |

 صالختسا ندد رل اھو یعوس هلا قوس ندهدح ارح و با ر هق ر فر قروهل وا

 ۱ دورو اقاعتم ید را ہیک نالوا رد رک نو ره نوجا یسهظفاحم عوب ردشملا

 ۰ هنلاوحا كل رصم هلک ۰ ردشل وا رهظلاة وق هلا ف رش ها

2 ۰ 2 
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 ی میافو *

 اشاب یلع لوتقم هلکما رادتبا هروه> روما ةرادا بوشارب هدرصم اشاپ دیشروخ

 هرصم هلا تو رو دخا هددشر هرزوا یشدنلوا ناس هدالا بولوا یردار

 یر تفاسو مرکع هدر لئاوا نادوق لغ نرم نو
 تارق بوک یا كللاو كناشاب دبسشروخ هداننا وو شلردنوک هنناح دشر

 اقا دشروخ نوقج ندههلق یرکسع كنلع دج هد رفع لئاوا هر
 . یدیا شملنا د وعق هن رقم كالبلا و ها دوعص هب هعلق

 رادتسا هءرصاخم یرصم هدمرح لئاوا هللا باحصتسسا ینایرع قاط رب رانمهلوک

 هدنر نوا كمرحمو شل ا سیرت رده و هنس هانا ىلع دمج ندن رافقدل وا نسا

 ۱ نالوا e e ردو عا ترد كردا موح ولت دش كب هن رز وا راسل رام ا

 ندراسورتم رادوانرا هد هسا شلوآ فلت یسلخ ر ندنرمهاشم كرانمهلوک هدهب را

 یک اغ برعو نفهلوک ندن رطدمهدنا ینج.نادخ هاتسراوس نسل وا

 شوک رو غا هشرزوا راولیوک بولوا رشتنم هفارطا كردما یالتا یتاعورنع

 عطقنم دشو دم ندح راخ هلا دس یلاسو قرط و راب دلبا عیدو و ح رط

 . یدلوا اعور هقاضم هدایز هدنع ودنص لامو ادم الغ هدراعسا ندنع دل وا

 هتنرزوا یرامرح كاا هرزوا قلوا قلوشراق هه رکسع فراصم كلذ ل |

 ها 2 رالوغەرق هن راقات وق هدسمص یلیصخ قره وا حرط هک رج رادقم 9"
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 ضع هحدقم ك. ناغع نالوا ندنکلام كن نسح هلا كد دج ىلا كوم هک وا |

 اح رج هیلا هن رزوا یسعا رادتا هلا اشا دد روخ هدنلو تعواطم

 ورب كسرام رک ارعا ولا لوس نکیا شفل وا هل>ا یراقلف E ا

 سوه کو ۳ 7 هر همعاد هقش 1 ضرع كردنا هنام یرافدنلوا قسضآ

 هرصم هدکل رب هللا كب نامع هرزوا قلوب هراچ ر هرلقلاف و ضدنا لمحت هن رش

 دشروخ ود زکیدا هرم ینینیع رصق هلا هزبج نوجا مز كدرب و رارق ۹

 باح زکیراو هسیاراو زکتعاظا ندشرط اشان دشروخ هدگدردنوک رخ هاشاب

 e هدارو ر A E ES هدیه
 نا 9 ا ندف رط ر هدلوالا عسر لالخ هلکل رب و یطق باوج

 كوس ید ندفرط رب هدلاح یرلقدلوا هدکعا قسضت E NET تاک

 AE وکر و ندیلاهاو ردک بولک ردق هبهزیح یراشاط ك راكب ىلا كحوک و

 رابدلوا ردا تصعو دخا



tf ۲۷۸ قم 

 یس راوس كنلع درج نامه 7 ەدە راعنادىمر .نالوا عقاو هد ج الاعیر لئاوا

 ا ا دل ندا راد وانزا یر مد جر ی هداروا هلا موح هنتهح ارط بوزو

 و۶ روط وا هدرصم ا قافتالاب هل رلودنک هدنوراقخ ند رم یقاط كنبلع

 هبهرب ام هنامرح هلکن | هدنقابس راطخا هناهاوخ ربخ هباشاب دشروخ ینفج هلوا لوا

 رار اتا و

 تیفک رب مزتلم هحنلود ورد هوا یعلخت ندند رلنمهلوک كرم ا

 كنلع دج شبا بوتلوا یشر هدنلا اشاب دشروخ هداننا لوا هقش ندنغدلوا

 ۰ یدلوا قفوم هنر هي رح هعدخ رب یلع دمت هلا هساالمو و یدا هدند

 هدننلط هلاصم كردنا ادا هب هراخ هللا اما هدنلوپ زګ راتهظا : هک هاب 21

 ۶ ۱ یطاسحا تورو ت ی لع دج قز هنادلا کوب ید اما تولوا

 ۳ ۱ نت رط ارط هتک هارکسع رد دن هام یرافدقار

 ه رمش E2 2د رد نوا ك رح الا سرو یدابا رامر تا ی یر اتع وا هتغل

 بلاغ اع قو هربثک تافل ندنفرط هده راج هناز ر وخر نالوا عقاو هدنراوج ۱
Eب  

 كلع دم هحیک نکا شفلکح هب راهاکو درا ناه رف ن رتا ناعل بولغمو ۱

 د رحاق بورق یرلنمهلوک هلالوخد هنس راسا رتم تلنا سما كردا نوحش یرکسع

 هکناخ قرهلواناشی رب و هدنک ارب توسهروط هدرلار وا قآ رارلنمهل و ؟ هنس 8 ز وا كنو ۱

 ار درک یلص باح بوک ندنسهقرا غاط ه دعا و ح وط هدنف رط لیعزواو

 كنه رکسع فاوط هدنرلب رفت هرصم یراضرغ یا رحو كنه رصم یاها

 ها ۳ A یدا تمرک 2 ری هاماح هر راو رط E حر

 . یدلوا جسم و یراکماو ندنراقدل وا ط و ص هب ىلع دم به

 TT را یراق رط تشوا هداسیآ یدلتروف نده ا یضم هلتروضو |
 هدرصم نورد هل:يح ین داوانمهلکت الو ام نددنعص نالوا ها يرانا كرم |

 یلاها یالوط ندنتایدعت و ماظم كرادوانرا ید ندف رطرب بولک هروهظالغو طخ |

 ۱۳۳۳ ار سنا اب دیر وخ لادا دكا تام ضرر هرهاق رصم |
 ۱۳۳۱ ۰ را ها اا و ادا ةه نسوا

 رکسع رادقم بت هلا عوشاب 7 ندرصم نوجا یسهظفا 9 كعوس هدانا و هتش |

 قلر دلوط یمسا كناد قح هلوا عوشاب هلا اغ صا ندنداعسرد هرزوا قفلوا لاسرا

 هکنوج ۰ یدیا شک یا قلناریمربم هعطق رب قرهلوا قیچ ۲ یلح مسا هرزوا
 ندو رط لوا هک د جت هن رز وا همع رد یسلاو دادغب هر ز وا یندنل وا ناس هدالاب

 تکرح هنیفررش نیمرح یخداشاپ میهاربا جاطاریما بولوا ژومام هلافشا یراشاهو

 (ییدا)

E A Noiزوم  aا  

۱ : 



 كمتک هننکلم هدب وریص یهه ندرصم هل رق رب ندنشپدلوا شمن دنا لام ولتیلک |

 ندن دل وب ردا تعر هنغاظفاح عو هدنخا ی هلع ءانس ۰ یدا هما

 | دن هسیا اشاب نسح یدرتسا تملا تموکح هدرصم هرزوا لالقتسا ها هدافتسآ

 هی ۲۷۵ ای

 | ماش كلذک هلا هفاک ةوق اشاب دم قرحونا نالوا بصن یسلاو هدج یک یجەدا

 مراد كن هرو هدم یا نواوا و را ی
  قفلوا لاصاو قوس هرئاسو هرخذ هاروا ندرصم بناح ندشدلوا یسههاضم

 ندرصم سم هغدو ندلاح همزال شو ا کا عوش هرز وا

 | هرکسعیاسور ییروماموباشاپ دیشروخ یدیشفلواما یسلردنوک ظفاحمرب هیاروا
 هد وراقح ندرصم ی ىلع دمت هلا برش رب یسلصا دصقمو ىدا فلکت

 | یالو تعلخو ب و یرصم هسا ىلع دم یدا یصوصخ قلا هل فج

 تحاصمیاضتقمكتال وقر هنارواط هلنانکع وراقو لاک قحا بور وک ناسج هنیدق

 | ندرصم یاشار ورسخ یدنا رظتنم هنسملنا هجوت هتسودنک هاتعیط هرزوا قلوا

 ۳3 یدا و یا دا یم ه هعلاطم و یخد نرو نشا دیشروخ هد وراقح

 نسح یراردارب اشاپ رهاط بویلوا یلاتحا قمقیچ ندرمصم كنيلع دع هیلع هاب
 یرالرا قرهلوا طوب رم اکا ندنراقدل وا شما هس هلکنآ ید كب یدبع هلبا كب
 هدرصم هسیا كم دحا یلهتشله نالوا یراغ راب کد كنلع دخ یدا لکد لباق

 نسل و بصا یطفاحم عوس هلا قل ار« هرم ییاغا ىلع یروخاریم ودنک اشا دشروح

 راساهو كعوش رر لاونمر یدر رز هوش هار رح ره زود جافرب ندرصمو

 : رد شل وا لصاو هعوش ل ع و اشاب لعد کک نوکر ندنسالحتنا نو

 اشاب ىلع ىل دەرت قلارار هدهسا شمتک هنناح يام ور هدانناوب ك دحا ا

 .ردشمامە داف رص هاب ا لاح افر اوما ش داوا شمر ونک ند رصم هلغفلواهرداصم ندنفرط

 کب نسح یردار اشاب یهاط هلا صوصخ رومام رب ندنداعسرد هدناعش لئاوا

 یتعلخ قلن ارم رم هنس ودنک ندقرط اشا دشروخ توقبح هب هعلق هلکلک غوت یا

 هنتسعم كنا ىلع دم أا رظن هنسل وا ,E اشا یھاط یردارب ین ن

 ی ر كن هب رکسع تله ندا باغ و اه هد رمع» هک وىلاح یداک مزال كمرک

 كرلد وان را حد ك ید ع یردار هلا شا نسح وسشا قحا بولوا ىلع دج

 دخ اشاب نسح طقف یدا یلاس و شط تسدود كلا هایسح قلوا یراهد رب

 یالوط كوس هوب هلته یح هم هلک نکس هدهع كن همسح سم ادن یک یلع

 ینحهنم هل و ا یسهدناموق كنلعدمت ید هانهح ی دل وا ناریمربم یدسهر وح

 ندو اشا دش روح قرهل وا e همسق يا عیطااب توقو روک هن ت



 اه یبدلبا تاب EE ا كا E ند هس کک هلا

 مادختسا نا م ربم هد عم نکیآ ظ وحلم تلک. ۹ صل هل و كنساع دج هلسغان | راه رام

 یدعو یناشاپ نسح هرکص ندناو یدلوب قرت یتثیح و ناش هلتهج ینیدلوا ردا
 : یدلبا ترداسم هلا هه رصم یایاو تع نع هنجا دیعص تالا <

 هرصو لڅ ند خر دمەنلوا لاک ین اار جح هدرصم ید هنسو ی ۳ ا

 GAIN SE زط شا وس

 ینیلع دم همشح رسو ل هعوش یناشاب ىلع ررح هحور اشاب دشروخ

 O یرط هک شا مارعا هرز وا هضم ىا ا
 كارصم هحلاع ںاو شہلا ناو ضر هتداعسرد ینکجهردنوک ید هرخذ

 ندرصم اشا دشروخ ۲ رظن هنا ارحاوب 0 ؟ی دم هنلاش هاش ال ا قلاقح

 هرزوا لالقتسا نولآ هقتش هدنام وق حصر شا او بوراشح ی رانم 9

 هقراضمو تادراو كلرصم یتح یدروهنلوا نط یدالشاب کما شاداب

 شا یلیکرک شیوس امدقم ككرهبروک موزا هنصن كرادرتفد رب نوجا ققا
 ۱ یا هلو تص یرادرتفد رصم هدنابمش لئاوا یدقا دا نالوا

 ا كع ا اشاب دنشروخ بولوا لغد یسققح شا كرم

 یترازو بوناس یمان یلع دمت یخد هلوبناتسا هیفامعم یدبا هدنمکح لصحت رب ردنا

 ىدا كمردنوک هلصرب هلترازو یا دصقم طقف یدنشمالشاب هغلوا ثح عوضوم

 یسا هعطقرب زمغ دلوا سرتسدو یدا قلاق بوشلر هدرصم هسا یضرغ كنا |

 ۱ یسهس زوقط نوا روب ییا كس یرازو كنعد هد رفد تاش رشت

 رخت یسارجا كو تدير کل رددقم قرملوا خروم هک ران یوا یمرکب |
 . رولوا مولعم ندهبنا علاقو ی دل وا شملا

 ایرثک او هراح هلرانمهلوک كردک هجا دیعص یلع دمت هرزوا ینیدنلوا راعشا هدالاب |
 ۳ یسلانها صف هراع یدبا رظتنم هس هحبش سک نه تولوا هدکعا هلغ |
 ک افحو اذا هدایز كب ید ندرادوانرا هدلاح یراقدلوا رفنتم ندرانم هلوک

 اشا دش روخ یدرارویمای یت رلکح هدا اعد هنس هنلغ كف رط 3 ند را دل وا ۱

 تام ۳۰۵: تموکح هرزوا لالقتسا هدرصم هلا دعم و عفد یھ اط کیا هسیا |

 لیلد رادقمر ندنف رط ماش هرزوا كم مگ سرو الع 2 یربلوا :تسو تراز

 . یدشمر و رار هنلاح ی رکسع

 ٭ جاجح لاوحا و ناتسب مع میاقو ضعب *
 کیت دلوا شملنا تافو هده رخ الایداج طساوایدنفا هللا ضیفیسضاق هم رکم ٌهکم
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 . ردشعا تافو هنسوب یخد یدنفا هلا ضف هداز الم هللا فطل لصقنم

 باح E هلاک« هلا د وع س نالوا ناساهو سیر هرز وا ینیدن وا ناس هدالاب

 ۱ نالوا ا رم 7 سدو نالوا یصس ٥ ا ص لد ی یاها تواب ردن وک هزاخ

 نت ا راد NES e O نفو ا

 . ردشملوا توف هدناواو حد یدقا مدآ

 كج وک نکرع ندسای یکیراکدکج یسوقروق یاهو هدزاخ بناح هتسوب جاح
 تدوع ندماش ینا یحهدوم : هک هل وش . رو رم رر ءادا لخ حد نو وا

 نایرع ها بهن یتسودنک بوقح اقشا ءو کر هدندورو س رف رط رهش یسا ابا

 تدشن ندنرلت واخر كناطباضو ماکح تشک وب ؟ینادنلا یربخ یراقدلوا شما

 هداننا ییدناوا رشت هبلع یماوا نوجما یسلروک هلا لاح همهب كنابقتا و وید ردشٌما
 . ردشفلآ یر فسأت رخ ییلبا فیقوت هدساس ساع كلغوا یلع كجوک
 سای اشا لباخ یلغوا ىلع كج وک نالوا یفرصتم یعاحنس رب نع هکر دوب یلیصفت
 دهسیا شک مزال یدوجو ءهلازا هلکا مے رجحت یا هرص هرآ بوسک ینس هداح
 لکشم ها یطض كءاط و بودا احتلا هنعاط راک هدلاع ی دل راو هنس رزوا

 ح کا رب هرزوا كلدهزوک تصرف و غارف تقورب نوح یس هس رتو بدات ندنغیدلوا

| 
 أ

 | یی دل وا لاف و ل اف بج وم یرسغت كح قار ط هدک داردنوک نالو هفشل جاج هس

 كردا ےدق لا رع هتداعسرد هدنقابس روصق یافعتسا ید لغوا ىلع تاج وک دان

 یناک ندسفیدل وا شما دهعت ینکح هدنا راما الاسو ًانما رارضا الب یحاحح دعب امف

 نالوا داتعم ندنراف رط نالو سام كرل ردن وکه لق رط ساس ج > ءبلفاق قیاسلا

 هساس هلا تدوع ندزاخ بناح كجا هنسوب رایدنا هدکعا E هلساطعا كحاب

 بطت بوک هابتخ ورف هراسو رتاخذو لاقتسا ادا غوا لع كجوک هدنرادورو

 نلدرق نالوا شمش واص هنفرط هندا هدنرلقدلوا كح هدا تکرح هرکص ندک دّسا
 اخ هکدلرب و هاو نودا اعداو بلط ااا شوف كي زو ندنتمشع

 یا د رک یماسسشم هدا هدک دردنوک هبهندا یتنما هرص هلسناس کج هر ونلاص

 عقاو هدناخاد یغاحنس سام هدنمسوم زوک ییهموقم تربشع هرزوا قمراتروق

 زو هج رد قا یدنلوا تفلاخو كملا قوسهرزوا كم ناکسا هدف رط صاوخ "

 تا رک یم وا شمر و دنسرب قرهلوا یلعح هرزوا كمر و شور كم ۱

 ندم هلیسایسشا كحجاخ قرهلوا نهر هدهسا شہلا هل یلبس كحاح یلغوا ىلع

 ندساس كتهربشعرب ناموا یا السا هحاخ ردشموقلا یمهداز غابد یسالم هرونم

 هاهح ور N قر هل وا نهر ینساشا كجاح هلسهناهب یلوا شمشواص ه هدا
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  ۲۸۲ Feسد

 | لع كاج E ی دل وا ها شح و EE 7 زا ادو زامغیص هلقع و عرش

 یر ورض ندنع دل وا هسامز هالعاسم هنسهس زا و ۳ هلف وس ر هس رز وا یعوا

 3 یساقولبا مور 3

 كنف رطبا مور هدلاح ی دلوا شوشمو لتح هرزوا حو رشم لاونم یتهح ناتس ص

 ا ااو نوبل وا فرط رب روک د لوا
 e ,ا مور اشاب مهار PE هر 9 دل وا ن ناس هدالاب : هک هل وش

 ۱ تكیاششاوشل روس هلاوح کک یس هم رو و كناششا قرهنلوا بصا و

 مادعا موزا تاک نیسح یناععا هنلف هلا اغا ناملس ینابعا E وا یعات و ناعم

 . یدا وک ید یراهلازاو

 ۱۳ ۰ ناسا هحلم رک هدلاخ د لوا ندعو ر افشا لصالا اغا ناملس کنوح

 هدنمادعا ا كناغا ناتسمو ینا كولب کا كردک بولوا لخاد هنس هرتاد كناغا
TE DEلاوماو تعاطا تروص راعیهطا هتل ود هدق دل وا عا  

 7 ۰ رک ۰ 1
 دهم ر قلشاب ی ود هنسودنک قرهلمادلا 0 هدّتسا تربع و اشعا هنسادا ی هب ربم

 ناملک نونی وا هنحانم ها ربغت ییروط كردک بودا طض یخد یتفلناعا كناضق
 او داقم هتل ود [رهاظو یدلوا ردنا رخ ات وقوع یتماکحا كنهلع تلود یحاوا

 هدراوشمو لاح وب ید كب نئسح ینابعا هللف یدنا داحتا تسدمه هلا یسابقشا واغاط
 . یدنلوا راعشاو صا هیاشاب ميهاربا ابفخ رامادعا هدکنسکیا هیاع ءانب ۰ یدیا
 هس ودنک هدنراف رط یلروج و یناطروفکت هدبودباسح یتیوباغاناماسهکدیاش جا
 ۱ یاىقشا ینم ۵ هی هظحالم ردا E ود هلا طبلست یر ولغاط نالوا قفتم یناهن

 و اعم هف رط یزوح نوجا منم ی رل طلو زواتە رل ورب كنەموفص

 یسکب رلکب نامرق ندمارک ناریم رم بونلوا قوس یراوسو هدابب هیافک رام
 . یدشلر دنوک ن دنر اه را هابشاخ E E اب نجرلادع

 كرخ الا عیب ر هرکصندکد شار لب رکسع دب دج ماظن هدنسا رخ یلروچ اشا نجرلادبع
 نالوا ایقشا عمم یخدندارواو هیهرغلم هللا و > .ندلروا E نوا

 هدندق تم واقم بواب ماکحتساو ن سا رتم هم وقص یابقشا هدنراقدراو هتسهب رق راغلب

 ند دک در و تافلت روب چاقرب بومەنابط هنشنا E دیدح ماظن هدهسیا لکو

 اک هنف رطهتوا كناقل و رارف هرکص

 تک

 ۲ بش

 ۱! ی

 چاقرب رکید كردا تنکمو تور شک هتفر هتفرهسبا اغا نالت یدا شلر و ید |

 ` و ۰ را a بو هم دم تر اف و ۱ TED شف ۱۰ ۱ )۱
 ۳ ۳ 5 2 < e RSS ESA رک E نخ

۱ 
 ۱ هه رش صاوا نوا یلیصم كنسایاه و یاسا هه رط صاوخ كن هم وقم تریشع

 ۰ ردشمل وا راد“ ا

rm 



 وا ۳

 CEES ا كناقشاو ر اما باش 2 را او E تش

 داوم aE هن زو هب وا كناقلاب هدقدنل وا راطخا یرلفلوا تقعت هایلاسرا رگ
 بسان» ینلاسرا رکسع هتهج كوا اشاب میهاربا ندنکحهروشود ه ههش یناغوا یلکنسرت

 . ردشمردنوک تار رح هناغوا کنسرت نوا یرالاصتسا ما طقف نوم

 وومام شنابعا دا غزا یه هلآ هفاو یک ابسع ید لغوا کر ترور

 كناتقشا هدراکنح نالوعوقو تاعفدلاب هلا دس یرالوب كنهموقم یابقشا كردیا

 ندو نالوا یتموکح ٌ:رتاد كنلغوا دنوزاب یفوبسلاهیش بولوا فلت یعوج ر

 تار ۳ )اشم و هحنمکح كتقو لوا کن وح هدنرلقدلوا لخاد هسدودح لالا

 ۱9 3 ندنغ دل وا E برح نالعا کا قمصا قایا هنعا ربط ده یر

 كناغ وا لک سوم ۲
 ر

 ندنغدنلوا دع تورص یاضتقم هدنرلن» تباخ هرلن دا تلاخد

 لوا ید ندقرط یسلاو لیامور ردشملا تدوع ندندودح ندو یرکسع

 ندنکحهاس هوا باس یر ندور هن هسلوا NE هف رط

 | ماقم یصوصخ ی رالاص اسا كنەموق ص یاسشقشا هلغملوا ضرع هب یلاعبا تکا |

 e راعشاو صا هباشا نامع یلعوا دن وزاب یظفاحم ندو ندرادص ۱

 ها ر ۹ هبافک رادقم یلشاب سهاط یمادخس ۲ تولک هه ردا شا مهار ۱ هدانناوب ۱

 | هشاب تاپ هدهسیا شملا ماق ههعفادم اغا ناماس هدکدردنوک هنرزوا هنحلاموک

CNتومهروظ ید  
 عج اب اقشا یلیخر هتشاب هلا رارقتسا هده رقر نالوا یسهفاسم تعاس ینا هنمرح

 هد وا قوس ر EÊ هن رزوا ندف رطیه هدهسا شمر و رارق هب هاب اقم كردا

 لکشسرت هدندورو هنساضق یون رط هلا روم یناقلاب توسهدا تام یخد هداروا

 یتسودنک ا فالتا یھ رغ یخ و كردما موج هتیرزوا as كناغوا

 ها شاب مهار راز ا سود هاطرب كل رهلا تو ا اح ن |

 ها شاب مهار یعوطقم س ار قرهنل وا ها ا هدهار یاتن :[ اید ردنوگ |

 ۹ ا ۰ ۰ ها اس ۹ ن وف 4 4 Sh agi ie at اش La as یا 1

 ۰ ردش | اتسا یجد ندنفز ُط تلزا و

 صع ها ك مهار 4 یر ردا 0 ك نامع لکنمو ك ناسح ییاىعا هاف هدناواوت

 ندنراقدلوا شفلوا باج هی دز هلا تلاساو فلات ییناراداوه

 هلا مادعا ید رانو هدسجر هغ هرکص ندقدلوا فرطرب یسهلئاغ یقحداقوت
 ِ ردشلدا لاس را هلوساتسا ی رلهح وطقم سۇر

Eتند ۱ رومام لڳا هلهح وود كناشاب نه رلادع الات نالوا ا  

 ن هراز رو هست 2 هنس هدهع اه هم دح نسج دا د وع هل وساتسا دردىا

 یدتک هنناح نامرق نال وا یبصنم هداناوب ه کس ندهدلرو-
n 



 یادت تیاهن قردلوا الابود یلالتخا هدشلاچ هتناحالصا كنیلبامور وریندتقورب
 تربح هتل ود ناکرا بوىمەلن روك . تىقفوم را یخد هدنا هدک دادا A اا ىلع

 | كناشاپ ىلع هدوب هدقدلوا رومام اشا مهاربا هیلاراشم فرصتم هردوقشا هلکم رپ ولا
 ندرافرط ضعب وید زلروک هدنافرب یخد ندنوب یک ینیدلوا ربخرب ندنآ ردیشارب
 كل ردا رامرات ی راتعح كنساقشا ولعاط اشاب مهار هاهح و وب یدشعلوا ضارتعا

 ۳۳۰ ساوخ راتنا اک یرازوس كندا وکو بهر یا

 1 هتسودنک راد هشیدلوا روربم یتمدخ و روکشم یعسو یدنازف ترهشو ناش لوس

 | شاپ مهار ا هنبرزوا كنوب یدنلف لاسرا هناک وام ت تاش رش هلا صوصح نام رف

 هل اعوشا هراعف وم ن نالک مزال هاما لالةتساو تصخر نالوا ی هنس ودنک |

 ۰ یدّتسا تد وع هن اح هردوقشا توعار هفاک رک اسع أ

 هدف رطهت وا | یی دلشاےعوا هاساقشا ولعاط جو رشم هحور هدن را وح لوتاتسا

 ِ یدرلشعا ناصع یسااعر پ رص یا ندشنیدعت كس راساد دارغل ید

 ۳ قاض یساباعر مچ هاب | هفاش فلاکت 1 Eg هاشلکت رورو راس اد ۰ هک ها وش

 . داحتاو عاتجا رلولبرص ندنراقدلوا شعا لتقو برض ینرایشابهجوق جاقرب كردا

 هدنسو دنام وو 3 تنه رد رب مان کرو هرقو مادعا ا لها جافرب ها

 . رلیدتسا مایق هبه رصاح یتسەعلق دارغلب هللا لیکشت هیصاع هقرفرب |

 .یدا راشع رو هن رزوا هشروعدوب كر دا نابصع یخ د یسایاعر غاطهرق هدانناوب هن ۱

 ی رلقدل وا شملا دادینسا ند ولهحم هاب | هظح الام ییتماخ و دا راکماحا رل ول: رص

 یهو هل روص نحر تاشا هلکعا راسخا یسحلا هحع قم هدب داعسرد |

 یی رطب مور نوجمانیمأت یراوابرصو شلرویب هلاوح هباشاب رکب وبا یسیلاو هنسوب |
 ۱۳۳ د ا ج كنک رو ف یدا شرد راب هماجیصن ندظرط

 هدانناو هدهسا شما تدوع ارساخو اساخ هدنموح هس رزوا دارغل هج رک | كردبا

 هناصع رل ولو رص كره ر 3 ا ر ودام هنعح كرل واب رص ندنف رط هس ور ۱

 هناتسل رص اقشا ماطر ندقار طا A ہا واعم كن هس و E هان وا تكدرحو قل وشل

 هسلا هداساوب بولوا رم اا نتنح یار رو یظفاح دارغلب و یدا هدقعالب وط ۱

۱ 
۱ 

 مزلا یو بصا هنغاظفاحم دا رغلب كتر ردتقم هعاشا ی دنده هنن رقاب دارغل

 فوقو سک هللاوحا دح رس هلتهحو و شعا قلاصحم هددارغل امدقم ندی دلوا

 لوا قرهنلوا صن یظفاسح دارغا هلا ترازو همر اغا نالا نالوا شملا

 . یدیشلردنوک هبناح |

 i هنهاکشب ىسەعاق 0 ۳ تا هللا مدا كس یدارب یسلاو هنس ول ح

۳ DEG 



 راسقتسا ن راتعح یاس هلا راضحا یبرازنک برص نالو هدراوج بودا

 ندنرایدعت و لظ كرابباد رف ترد نالوا نصحتم هدنسهعاق دارغل مولا هدکدتا

 نابمرد یه دل وا رومام هنلاصماسا كرامادوب هس رز وا یرلعا ناس ی راقدلوا رازم

 كما ارجا یتیعر مسر هللا نکی هدنرارب ناکاکو قمتغاط ین راتیعجراولپرصو

 عفد یرات رضم هللا مادعا ابو درط كرل-ادو ومع یراهناخاتسک عضووب هرز وا

 ندهعلق هلغلوا بلغتم هددارغل رام ادو کی وح E ندک دتا ناس یغجەلوا |

 لع هل روه شم لئم (رونل ا ندا هعلق ) ندنغیدلوا لکشم یرلحارخا ۳

 ندنساسّور یرلناکس دوانرا نانلآ ههعلق هللاریفغ م ندقرط راد امدقم كرا

 یرل هتشذک مارج و كلری و یرل هفولع وديا هر اخ یناهن ها اغا لیاخ ول هچناشوق

 هدنتضم راظف ان یک ینیدلوا هدننامز افاپ ینطصم دعب امف هلیطرش كل دنا وفع

 یرامادعا اب جارخا )9 هعلق كل رلب اد قر هل وا عافا رلد وان را هرروا قفلوا مادحتسا ح

 ۱ . راب دلم | دهعن ییصوصخ

 رط ند هعلق كراساد رفن ترد اباطخ هنسل اها دارفل اشاب رکی وبا هنرزوا كن وب

 2 هلا یطست یدلروم هعطقر هلا دل وا ییولطم كتلود هقش ندندعم و

 ندهماق مز اب اخ ب لاعا نا داد هدهدنوا تار هلن شح اما کک ا
 هالو وب و زی ضار ندزسزب ید یلاها هل رامد زکسم رولوا یخضار هزجورخ

 یعاشا اغا لباخ یلهعاشوق هتیرزوا یراعد زرب ردنوک رضح هنفرط یسلاو هنسوب

 هنج یک هداح اس بون ارحبص ندنرلرب راساد كحمدیا طض یرلهعلق وراقوب و

 یعولعم كناشاب رکب وا تیفک رابدلبا رارف هنس هعلق هطا ناه هللا بوک ر هنسراقناق

 یدرد لاحرد هلکمردنوک ربخ هظفاح هعلق نوجا یمادعا ید كندرد قحیلوا

 . ردشلردنوک هتداعسرد هدال والایداح لالخ یرل هعوطقم سور هلا مادعا یغد

 هدق رط سه تو هلورلبا ها یناحالصا ی ا مود همس ول هلا هب هش اس ناس اک ۱

 كن اتس ر رص هد هس | شمالشا هل اں سه راز یاها فر هل وا ل 2 طاضنارب قوح 1

 ۱ ندفرطرب كردا دازب E توس هلوا فرط ا هلا تاحالصا و یالتخا

 لالقتماهنغامد كرل واب رصهاتهح یر و وا یلاخ ندعحذت و كب رحت رلول هس ور کد

 yl US یه O E دو یاد

 ندنف ر ا هلا اشابناععییغوا دن وزاب كج هام هل وا علام هدایز كا هر

 | ردشعرو هنو یره نرد هلعح یتوفراو یو دا ل اطا ۹۹

 ۰ یداراشمالاش اکمکح ىس هر دناب هسور كر ردا ناصع لوس نوت یخ درل ولغاطهر 0

 ۱ هداننا وب یعوطقم لام ی دهععم هتساد ۱ هد هنس حد وا یر وهه هعیس رتازح



E YAN زقیس 

 طسق کیا كنسرالوقوق ینوک یلاص یجندرد كناعش ندنب دلوا شملبا لاسرا
 توقح هن و اهر وضح 9 كر 3 روه E ندقدنا وا اما هدنتلا هق یحاوم

 یا سالآ ناتملخ هتسامفر دا و و هموت درک یرتاوا تا یو

۱ J2 بل بر سایه ۱ ۵  

 هدقح ترد نع ات نا کد یشونح قصالم در هد اح وط هدال والا یدامح رخا وا

 بولوا قرت ناکدو هناخ ردق رو تردو یر هاو هن ام وط هلا روهط شنا نیا

 بم
 مده هاتف رعم ناطا ات ید هناخ ردق ا نوحما عطق یدارس ه رالح اف ۱

 عفاو هدن را وح هلکسا لوس هدب وکصاخ هداتنا ییدنل وا افطا رونه قل رح قرهل وا ۱

 ند او هلحم مان رلاقس ندنه کشد قاوف ةا هلا روهط E ايو |

 روش نک د هر هحنل وا یهتنم هل رانم رخ هلغوط هدب راوح یر هدف رلدح ترام ۱

 . ردّشل دا مده یخد هناخ ردق ىلا زو و شل وا قرتح هناخ ردق

 ناطاس خراخ بودا تاف و ىدا شاع یقطصم قسا مالاس الا حسش هدناعش رخاوا

 a FS Sa هرمظح یس هر اهاتک یردب عفاو هدنس و هحعل اد ال ادعت هدنعماح د ۱

 . یدنلوا نفد هدرا یت دلوا شملنا دادعا ۱

 خو سم نالوا باتكلا سر هعف د يا هدساخ دوج رود هلا EE موج

 ید ىلا زوب و دلوتم هدنحشرات کیا قرق زوب كم ندناص كندنفا ییطصم

 هدم رخ شش ناسقط و TE 5 هدعقلایذ ر ناسقط و سردم مدام هدعملایذ ۱

 ۱ و درس هدعملا یدو هلیس ّصو لوماتسا هدننابعش دنا تولوا یسالم هم ره کم

 ۱ هام رادص یلوطانا لعفلاب هدنس ال والا یداج يا EGS هس ه یلوطانا ترادص

 ۱ ید مالاسالا چ هدودناف ماکب هاب | یا مور ترادص ہد اعش چوا روساو

 9 ع 7 ی

 ۱ هدنلاوش هم و ص هنس هل د انسا رالاحیک عمطو ص ر> هنس ود كردا تاقرتسا هداژ

 قرهل وا قالطا ه رکص ندنل نع كن هداز ىدى هدهسلا نه وا الحاو ف 4 یومطسق |

 هدنل والا دم جا نواو یرکسعض اق یلدا مور ا هد س همس ید قوا ۱

 ها قالطا ءرکص یآ چاق ریو شمل دبا ین هب هسورب لزعلا دعب بولوا مالسالا خیش |

EAAحالص ۰ یدلبا تاف و هرک ون نکیا مقم هدنس هر اخلحاس یدا نر  
4 

 ۱ ناشلا لباح تادر نامر هناک هلا طخ نسحو بداو معو نانلاب اسم هلایوه و

 ٠ ردح ردتم هدّمصا و خم راب ی ودا

 * شدنلوا ثادحا ینلرادرتفد هناسرب #
 ع ٤ بس  ۱ سس ِ ۰ ۰

 ۱ رب E ثعق وم هلا ماف هنس یه امت ود ه ردص ندنحص ثالوساتسا هماع مک

 ( قوف )

 ن ف د اا



 ۰ رد هب رم هود یر ندداق یا ح

2 ۰ 5 ۰ 2 ۱ ۰ ۰ 
 تاماطن هد رود تاب ملس ناطلس زمغب دلوا هدقم زاب ینسهت راب عیاقو هلع اب ۱

 هد هسلارق تفو لبحو ی اسد هددهعلا ی و ها لاصهشا ندنب راقس سراب

 یدنفا ىلع یدیس نالوا شما ف 2 تک هنتس ةرادا لوصا كنا ور وا لغو
 E رود ہه سهاع هنا رس وب هل ز راسعا ث اب ۳ هرزوا قلوا ۳ ها رطان هربخذ

E تص 

 دب دهآ یابور وا 1 3 و هدنف 23 تفوزآ كب كردن ۳ نادنس هداعلاقوف

 كنهماع تاود زکد د هرف هدننامز ناماس ناطاسو ا كراد ات ود ردق كح هدا

 دنه هقشد ا تاسا و هلغ حاد ده زکدقآ بولوا هدنسهبانم یضوحرپ

 یدا شعاط هناماع هماع یدوم و ناش هدنر زد د

 هلفلو یر یتعنص ثااحنکل قر هنل وا داحشا ران وملاق هدایز یک هد اوروا هدعب

 ینیداشارغوا هلیحتف كدب رک هيلع ءان بونم وا لباق هنلغ هسرلامت ود ايو روا هر لود

 هرز وا كنو یدلوا ردنا هقولبا یزاغو زکدقا بولک یس امت ود نمشود هدانا

 ےدق كنهناسرت و یدلداسنرت یننص یحشوللاق و یدلباپ ران وبلاق یخد هدهباع تلود

 ایدتسا باقرتسا یرابشوبلاق نالوا روهظوت وشا یرلادتا رل دنول نالوا یرکسع

 قر هلو رابتعا راتو لاق هحل روک یشدار هشیا كران وللق اماد ندنابراحم هد هسا

 ندرلن ویلاق به هباع تلود هه رح وق هلا كر نوت نوت رلهغردق هتفر هتفر

 ردشمل وا ترابع

 ردا قو تو نشو بتوصلافز هتل یا قلی ولافد داور

 . E هح رد كج هم هل شش

 یی دلوا جا ان نوجا زا نت هدن وطس و ی حج وا كن هماس مات ںاقع کولا

 دوهشم هحای ور وا هد اب وب و لکا كە رحم هوو هد د رص یی دنا وا تدشل هب ه د دج

 هراس ر هد أ لوا دانه یش دلوا جات ف رص ها 4س | ید زب كە رحم هوو

 قرەنلوا اغلا یاما هناس ز هلم وا ندرت هازال ثمر و ماظن هس هملامروما تله سهاع

 هح 3 كە a دوق لا لکه هن زح 9 E 9 2 و ردو نسل و بصا

 . ردشاروس نامرف و سا یعالبا هبهبافک

 رز وا هد دج لوصا كە رحمو هنر دوق نوجا یتمالس كن هىاع تلود تقولوا 1

1 

° 

A 

| 

 | 9 ی
 روم ها تا

 تاما ET روما ی را رم ےح ناخ میلس ناطاس تو وا هراح هقشا ندنمظس

 هرزوا al دس هس ر ود نو

۱ 

 ب

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 ء



 یخ كج هدا تھ هدل وب و كردا تم هداعلاوف هس راد وصخ قسو میظس .

 . یدشم ردشن یحد رلتاد

 تباقر هدنقح دی دح ماظن A EE راد رحک و مفاد رافاح وا ی کسا طقف

 یالکشم كنەساع و5 ۱ هح و i ند غ دلوا یقرتمو داریم یر: وادع و

 ۰ یدا هدقع را

 3 اط ضع 9 E كاوا د

 یقیدلشالک | یخد ندنرلربعت یرلنالعوا | یو یرامالغ همرشودو یرحک
 نابتسرخ بوللوا داحا هرزوا قلوا رکسع یر هاستقو یرحکی هاهحو

 اک ندقدلوا ملعل و هس ر هدنرهلشف ی رراق نالبنال وط ندنرلقح وج

 ۳ ۵ لوق هر رکو هلتهح وو رود 1 هن رلهطر وا یرحک

 ندرنانسرخ ا رخّوم یدىار کسعر  داقمو طوضمو نيشن هلشقو ر راکس یسەلحو

 یدلرب و تصخر هن ر رحم یر دیک ندمالسا لها هلا ارت یلوصا همرشود

 ا اداة يلوا قولام هکلتس رس ةسیا مالسا لها
 بویم هنلوا منم EÊ یرحکب قتراو یدلوا لکشم قغلوا ین هلماعم لوق

 ه فرو یک رال كلر و تصخر هعلاق وراشبط ندرهلشق هسیا ءران یا لهات

 یر هطوا ناخ و ناشیر و لتج نوتب نوت هب E تاماظن هزاربش هتفر

 هروهظ هرزوا ترثک ر 7 "یدلوا ناکمو رقم هنار راک زامار هشاو

 هسا رولوا ےک ره ندحراخ هلا دانک ی رلقارم یدجیکندر مس هد رل رقس نالک |

 یراهطروا یرحیکب هلغلوا هب لومعم یلوصا قمناق هاکردب حیحصت نوسلوا

 هرشط هلا قبرطو و یدلوط هللا شابواو ایا زسرولب e ةاطر

 0 الك ۰ ىلا یااونعو مان یرحتکی وج كنسلاها
 كلر یک یرلقالساط یرحک ندا ES هلهح ولوا هدرله رشط كر ۹ یاانصو

 تور ۳ فانصا كردا طض یتاراجحنو ساکم م درک هلناونع
 a رام دارا داو شرع له رب

 راضع رای دلوا لخاد اس ی رح > رورضلا نوحا هظفاح ی راسومانو |

Eکلریدرپ یک یللوتم هاش دقو یلدعاقت یصاخ و قابحانروط و  

 یربیکی سکره كلردک هلهجو وب رایدتا تبغر کلی رچیکپ ہرزوا قلوا لئا
 | یناشن كرهطروا یرلقدلوا بوسنم هنن راناکد رانلوا ندفانحاو یدتقاط یتمات |

 هنک | یرلناشن وب قر هلوا عرشو لقع فالخ بوبا تعاق هن رلکدتسا قیلعت

 ( بک سو )

 | سس سس سس سس سس تن 6

 3 ی تل سس ۳ ۳۹ ۳۹



 سگ ۲۸۵ =

 دقت ید هتیرازانم كنس یرابضم هقشب ندنرراکدتنا شقت هن ران دب هلا تر

 . رابدلوا راکزور هبوحاو ماع یاوسر هلا راکن و

 ناونعو هرزوا كم ا ناصع هتلود بولوا ناونعو مان یروقر كلب رحیکب لصاحلا

 یراقدماراپ هشبا رب هدرلرفس نکل ۰ یدرولوا عاتجاو داحا رادم هچ ۳

 هج هبلع تلود هنمظنت رکسع فنص ر کید هلغلوا مولعمو تباث یرلقج هبماراپ و

 یرکسع دیدج ماظن هرزوا قلوا قحلم هنغاحوا یجناتسوبو یدلروک حح موزا

 لو یساغا كلتفح روک دم قرهلوا تاس هطوا رب هدنکلتفح دنول ادتساو داحما

 هدرادکسا هدعب یدلدنا نیرعتو بصن یساغا قاحوا هلیس هنتر قلشاب یوق اغا

 یدلوا اغایدنفا رمع نالو ندنسردم لصالا ی یخد اک | بولبجا اهد هطروا رب

 یدلروس استعا هترامللعت هرزوا یلوصا ابوروا تنهموقم رک اسع ماودلالعو

 یراوسو هداس یب رد ید هدنلوطانا رار هلغملوا مادقا کو هګتداعسردو

 راج هدنا وو یدلشدلاح هسیثکت كن رارادقمو ددع هلا رب رج هددح تارن

 اشاب نجرلا دع ضاق هداز اشاب نامع یلهسالع نالوا ییرصتم همالع هلا هداز

 . یدلرتسوک تنواعمو تربغ را | قوج كم ندنراف رط
 ۱ صلخ | لکا نامتعا هدایز هددح ماظن یراترضح ناخ ملس ناطلس هلهج و وب

 نابلس م وح ص یسلاو دادش یتح بودا انتعا همها صاوب ید را وا هاوخریخو

 ۱ یملعم زیلکنا 3 هدنمان ) دوع ر نوح ) ندناتسدنه ه دن رات ترد نوا زوسکنا اشا

 .:یدشمالاشاب هنمیلعت رکسع هللا باج

 | کل یدا هدقلوا دیازتم دی رک نیت ها وام فا هل E نا شر

 ۱ هلک دارن یراتوادعو تباقر یخد كرلب رحیکب هکدا دازب و رکن ار

 . یدا هدقل و قر یالکشم كتلود

 فورعم ود یتاناکس هحوف ندنسالقع كساسور یرحکب یلاوحا كستقولوا

 رولوا مولعم انعر ندنس هلاسر مان (ماوعلادر ىف مالكلا ةصالخ ) كتاذ نالوا

 هتسودنک رو ناطاس هدافهش نالوا تام تیعو معاد دل لا

 ۱ ماظن باور یلعو شمهتسا تاحاصا ندنلالتخا باسا دا مصع هاب رح ا

 ماظن كنسودنک ندنکجهدیا اما ینغاحوا یرحیکی هتفر هتفر یصوصخ دیدج

 هسا یشابناکس هجوق تولوا شمللا راعشا ید یتفیدلوا هدنسوزرآ انا یدیدج
 ینیدلوا تاذ رب رهتشم هللا تیاردو لقعو رطانا یعص هدنغاحوا یرحیکی

 هداننا وب هلغلوا ريمض نشور رپ رب قداص تلود ردوکیتریغ كدیدح ما ماظن هدلاح

 نوا زوسکاكس وشاو E ههبلا راشم ةدازهش هلا يظن ییهر 3 ءدلاسر

 ( تدوج خرات ) 6 ۱۹ % ا 7



 | زیب یزیه یالآرب شلدارای نوجا نوسلاق شوب اند ناه زام اراب هنر وما تلودو
 ۱ هب رله انس لاثما هدتمذم و لصف ینهبلع و5 هد راهیاخ ه وهف و اخ راک هن ام

 ET as ik E دلا CSTE ی س روق

 یم هجردنم داومضعب كرر ذم هلاسر نوجا میش هلزوک قارا كاامز ۴

 | قر هللوا اقا هبت رع نکم یسهنایماع تاربعت كفلّوم طقفو قرملوا هصالمتا ةصالخ |

 ۰ رونلوا جرد هلحموب ینا هجورب

 | هحنلکهنح رات یا نت ندنتسانا ىم هنس للا رو كس هکر د یشاساکس هج وق

 رفس و E دح رس تا 20 ا رق ۰ ندش دل وا عطقنم رارفس

 هل رالوا شماعاط یلتاطو یحآ رکاا دارا وا افاف as لاوحا بویمروک

 لتحخ یعاظن و ہیک هد رقس وقس وم ن الات حآ هدنحشر را يا 9 E رو كس | |

 بارا لاح تقشح ردشم زون یان ه زارمش كلاع ورن دتق ولوا ندنخی دنلوب شوشمو ۱

 | یانانمهدهسیا فوشکم هرل هدد نار اب اق ندتفو یکساص وصحنا لع هب رص
 تل تو[ هل دو

 | یهلع تاود هلا رازوس قجهبلوا مزال هنیرارزوا سان یالارب نالوا لفاغ ندملاع

 یرلهظح الم ضع و یراتح م كرومایایلوا هسا هدانناوب نولوا ردا تمذمو لصف

 | ند هدرضح و رفسو A هخارب 1 ندشدغل وا تسابس هنهشمک هاشتسح

 هاسم قحا ردناملسم هد هاط هج کا هسا رلر دم هلوقموب رایدلوا قاف

 هر وماتلود بولوا یلاثماو لاحو یجتاابو یحدافو ل اه و وانم ربع ندن رلت راهط

 0 موبلا ردن دهم زال یرلتسابس نوح ا لع ماظن I یرلمدات نوجا یراقدجا نغآ

 | نالوا اهن لا مزال و یرابداو نالک هروهظ هلا هادا فو هناهشسروط كا ماوع ۱

 تلطهلاسرزپ ندن راه رش فرط نام هرزوا یعوفو یتفضحو لصا ك هدام صضع ۱

 یدنلق تردام هنر رګ ڭنەلاسر وشا قرەلوا کا او یک یمج هاغغل وا

 | ماظن و هتشيا هتروهظ كنسابقشا ولعاط هدا مورو هنسازوب كانابند ماظتناو ماظن
 هرلدنم درد روعش ی یالار رسمود لقع ندا عازب ود یدلوا بیس ددج

 یروف بود ردرد ر هدمسب ود د دحج ماطل در دج ماطل هر تو / وس رکا اظن تن من دما لا

 ل اس ینتقشح كنو ادتا ردکعد هب ددج ماظن و رس رد اوعد هب یروق

 مدد دا هللا ویا یک بوو ! وا م زام هد هسا قسح كمالک ر کا هلا یوعد

 ردیتععمص رواک میاعت و و اینک نالوا هلا ملعت ی رلکدد دی دحج ماظن هدنناوح

 یروما یایانعهسان هلوقمو قترا یدسا نالعایحیدماس یر ندنناعورف بود

 رالاوسزارب قرهلوا عقوام ناه ندنکید هزکب هفنارحیص كدنخ هب هود كمما میهفت
 ۳ ندنلاح دا رگ كاد مدقم ندنروهط كددج ماظن وب هکمدید بودا دارا

) 



 ا ۲۵۱ وی

 هدن رود ناخ دوم ناطاسو یس عو رابلالج نالک هر وهط هدنل وطانا ج یش چاقرب

 یتساکس هدرصم "القتسم هدن رصع ناخ ینطصم ناطاسو یس هرقف لغوا كب یراص |
 ینتلا كنلوطاناو یرل هدام بهالاوناو رگ اط و كب ىلع ناق تولب ندرو "
 لس ید مامت هدنرفس ییا ناسکس زو كس و یراالب دنول زسوف نروتک هتتسوا |
 تاراسخ هجنوب و یرانوغزو ودرا كوس هرک ر هس هاب وم هلوا رفظم مالسا لها ۱
 ماظن تقولوا یدلوا بیس یمدیدج ماظن اب هنیروهظ كران وب ردمولعم ووا

 شمقح یسوج كنماظن امدقمو شلروب یماظتنا ندنلصا هل و یدیعوب د دج
 نامند اطلس هتشا رسردا اوعد ود یدلوا بس دیدجح ماظن هنلالتخا كنامند "

 هر وامهب یدازوا نوزوا هلو هلا ران دا اعدا ود یدل وا سس دیدج ماظن هداف
 ییح اما ردشل وا رسام یناکسا كنعوح هل ر وصو و رک هاب وه سراهشفانم و

 ةاللصل |هبلع ربمخس ترصح نامر *دهاهح ندا را رصا هدنسا وعد هر هدن ویعا لوق

 امدقم هدهسیا رارولس یح صا رد سه کا رف هلذخ ناو هدنتقو مالسلا و ۱

 زمشقای هنبرلزغآ یک بالکو عوع بودیا رام هد ندا زاوش نبرد
 ۱ هک وا ناعذا تحاص م ولعم هل وش رارروط رادل رظ ها رامالک زمغص هن رلرکفو

 | ىه كنمشد ندهبمالسا یارسا نالوا صالخ هدنسهلاصم یسهنس ىلا ز وا شا

 ا ۱

4 
۱ 

1 
۰ 

۳ 
3 
 . نکیا ندهیلع تلود ٌةعبت امدقم یدرلیا صحفت العو ارس هیلع تلود یالکو یتلاح | 4 ھه

 | هیسور نوک رب نام مان تمرش نالوا رادهاب ند هیسور هلیبس یتمدج
 تحزبودا كنج زاردو رود نوچ هلبا ولنامع کشد هدنساج كنس هجروطارپعا

SIهدنتحت ماظن ولناپع ارز ردالوق تیاغ هسیا قلا یلوبناتسا زکدایم  | 
 لا ځو و تفج رانلوا هدهرشطو هلقلفانسا یغوچ كنسلاها لویناتساو ردلک# ۱

 لب وب هک بلاح ردجاتح هیآرب هسلوا كجهدبا كرادت رکسع ندلا زيت ولناعع ردلوفشم
 ردقن هدزکد قآ ناه رولک ندراد هد هرشط یرلوص كجا ِكمیظع رهشرب
 TE Ey كوس وژرلیا تاج هم رف هسا ارا و مرا هنیقس ۱

 ینمرکسع هتمس ینیدلوا كنرادس وص ندف رط هرشط كانیزاغوب زکد هرقو
 یرکسع وقسم زودنا مده هدنعاسربهلا رایوط ییراراوبد كنبرادنب وص ب وک ود |

 | هدنآ ینیدلوب رتاوت ورد ردکجهیروب هلوبناتسا بولک یرکسع ولتیاک شقي یرادنب
 نوک رکید یرللاح هدن وکر ب ناه ندقلزسوص بود اليو اوو هلغلعرب هلو اتسا
 ندلوبناتسا هلکمر و قلناشی ر ندفرطر ید یتام مور نکج یزهربغ مزب رولوا

 كنت راتلم رادلام ودنکب ویک هزمتسوا ندلا زین یندرکسع ی ات رب دا
 هب ییوطاناهبا عضو هرلهنوامو هراقباق یرایش نکهس رللا وامغی ی رالام كنىراھاشداپو
 ا هه هه dod ےس
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 ربخ هحیزساوش ) ربا كاله نالم د هد سم ردق هر هحناک قایرت ندکیدن و ( هسل وا

f AY ی 

 كتمرش ٭ رابا طض بودک هلوتاتسا ها هتسهآ ید یرکسع وقسوم رشود

 هدقدلوا یعومسم كنهماع تلود یبیدلوا لوق ن رق هدندنع هشروطاربعا یبرت و

 زباح هلهح ور قمروط لفاغ EEE هدهسلا لکد داعا نایاشردقن یه 0

 نوجا هعفادم هسنا ققحت یتاهارب ةتغب هنیرادنب وص حورشم هجور و یتجهیمل وا
 هجنم وهفم (درکدباب عوقوزا شب هعقاو جالع) ندنغیدلوا نم رکسع هدامآو رضاح
 دوجوم رکسع هدلوبناتساو کج هلک مزال قماقاب هنسهراچ ندمراص ییهجاب نبفنای

 هدلګ ر س رق هنرادن وص هلراتهح یتجهلوا ټوف تصرف كده هشدک بولک

 هنکیدلروک ندلاحۀمزال قفلوب ودرار هدامآورضاحهدننابیسهناخسج و كف و پوط و
 یرحکی كر هل ر و رارق هحتلود هنسرت EE د دج ماظن هدنکلفع دن ول سم

 شل | هنوک یا زوتوا هدقدللوا هلاطم رکسع هد زک و جنک رفن كس ندنغاحوا
 هناربوو یراساداق یشاب هشوک و یرازابهش مردلاق نال وا شمع ابا و
 رونالغاب یراشاب هلبمیلعت ثكنفت و بوط هکنوح بوراو هنلاف لاقصو قب یراروالد

 ا دنمیقزوکط و هلاقسابو ندقلفانصا ولرد ییازوت وا یراقدل وا فولأم هسا
 هدا چ واو هراپ رشکیا ررب ندایاعر نک نالک بورس ینسابع هلب رابتعا کرس
 ا ود ردن دنسهدعاق قاحوا هد رام نحو ندقلا هفولع رساجزو زرسلمدخ هعفدرب

 یماسا اوهداب هدب وردتبا حیحصت رف یعرکی زوو زوب بوجآ یغارب جیلقلاد
 3 یاساو ندنزوراف یماسا نوا شب هدد مصوب ید ناطاخو ندقلوا یحاص

 رادقارب یغوتلوقو یثاب هطوا یقاروت واو هظحالم ین راقج هلوا مورح ندنعاص
 یدو كن یاثما كران و و هفلق یهلزوک و اقس یگروح و هوا یشا لالدو

 هلا یراکسا هطروا نالوا یک ماه زعا قرف یرشو رخ هتلودو نیدو زملس

 رطان a م e همقح ندهطروار یر یه هسلا رانو بودا رو ادم

 زوحوا یتسماسا كنسضم و قلا هصح ندنسهخا هط روا نانلوا عج هلسسح قلوا

 هد صالوا ندنغ دلوا یرلداتعم قعاص هلسهدایز شوع جافر هنلاط بولا هلا اهب

 یراراستخا هطروا رشا کا شفلوا دق هدیدج ماظن یرحکی كر چاقرب
 ماعت وب هللا حیج رت هتلودو ند تحلصم ی راشبعت ودنک راش رح لهاح یرلکدد
 تکرح هرشطندنزوس كراطباضبولوا لوغشمهلبا ملعت امناد رریکد یراک ناملسم

 رایدرب و تروص مرا سال راردبا مادعا یزس زکه زبد ( هديا كرو رس عهدنا
 رل رو یعاسا نوا شب هزس بولبجا یغارمب جیلقلادو رارریدک ید هقاش هزس

 ( ید

 هنتسهللاغ یرلشاب ودنک ید یلاها هم نالاق هدلوناتسا راردنا رارف هلیا مورو



 > ۳ و

 شملشىلاج هلا هنا کح روط رده یھ هن رزوا یرلعد ( زونمهدا

 یا ا باب اقس اغا یشاب هطوا زوس هلغلوا یرارابتخا هطروا یشاب كداسف هده لا

 بجر یلغوا ناضمر هح یسع یاد رضح هشب تم یقللوق هرق شاب هتسوا

 ملعتوب شما قجهلوا میلعت دیدج ماظن زکسربد هنزمس هلکمشود لوا یک رادقارب

 زار رالن ار هس یز اما ردتعنص هدایز ید كمزبح ناپ هدیابو ردتمدخ قصر

 زرهناق هن رر یتسودرا وقتسوم بولوا حسلقلادو زرهلا نفت ندزعلا هسا

 تحاوم نوسر و لاوژ ه زععاح وا یلاعت هللا ز راناص بودا رسا یتسهلح كنمشد و

 قش راق هان ک ربا لاحبسح اب لب ز رهقاب هزه وذ تا ینمهفولع هدقدقح

 هتعح یرلقدل وا 2 ها روتلوا ربحو ناس رم ندا هلا دراب باوح

 اددج هدنکلتفج دنول هیلع ءان رایدتنا نایع هدهدرب سپ ی رلکجهدنا تردام

 هننزاغون زکد هرقو یدللوا عورش هس ر رحم یار ه یتاتس هغاحوا نانلوا داشک

 | فا تاسف هل روصو ید. و وڌ راح وط رورنه و راب وط افکت ید

 هم جوار هدنرلرفس رصمو هبردنکساو هکعو هفروقو یدلوا لطعم یسهدساف

 یراقدل وا هدکما E اموفامو وی رل هد 5 یو تامدخ و یترامدق تاس د کک

 یوم مور 5 و کا شمالشاب کی را یا یرلکرو كند نمشد هکدتشیا تو و

 رقسس نکا قجەلوا بیس هنساه ماقلامو ىلا قرهلوا یک حور ه هباع تلود

 قلساداق هنسایاعر یزردو یجناوزبسو لاق هدنشاب هشوک نامه كالتکی ب

 بوک ود هنلوقیاشن هطروا هسا یشادلود كنهطروا یننق رد نظتراع ندکعا

 یروقو نالوا شعدا تداع مهر ات هلساق ردا فوځ ندنو نمشد

 یراقشارای یشابهشوک و یرلساداق مر دلاق نایملک ندنراناونع هدوهس و ندنرافال

 هل ددح رصسعو یرازاهشو روالد یرحیکب ناناص مدروب هنسوحبم هناخبمو

 لر هزب ناه رایدتا حتفهلبا جساف یابند یرکسع داغ لا ردمزال

 دهیالا لزق بوروک هنشاب ینتختو جان كلارقو زردبا بارخ ینمشد بولوا جیلقلاد
 هشقانم و هعزانم ه ۸ از زه هلا رالد هداس هلوقموت رلردیا هذاک یاوعد وند زردک

 ور دنسهنس ینا قرفزو كس ن هک را زس مشادلوب هر ۵ ردمشمد بودا

 مرکو مدنلوب هدرارفس هڅو بوروا ابو تشپ هدنغاحوا یرحیکی هبا مرد

 هد نمشد ا ندنسنح ثكکلف كرهم یتسهلس ك راکرور ام درو |

 ندکدسا عنم از ریو یر هقشل ندنا هسا رارو روه یدمش

 زسنمود یلقعو زرساس لوا هاب راع | لالضاو لافغا یخد یراللوا شلزاب هقشا

 یهنسل هل وقم و زب ردقوب ملعت هدنن ون اق یرحک ) هدالوا هلهو ید راقجا



ES EN 

 دی

 علطم وربندنشرات کیا ناسکس بولوا یدب ناسکس الاح مس مدلوا فقا و هرلیش

 قرهلواعقاولا وهام رولوا باتک داج جاقرب مستیا رب رحت یتسهلجكلاع راس
 یوم شوک هللاءاشنا ندشدلوا ضوعو ضرع هد الک دیا ناس هدام چاقر

 هن رصع ینوناق ناخ ناملس ناطاس زسردا دای هلا رخ یاعد ین هلدتقو بورک

 قعاللوق كنفتو قغآ ۳ وط هلا تعرس هدنرب كنب راتلود ناتسکن رف ناک دهجناک
 یدرولوا رفظم همالسا رکاسع اینک او یدیغوب قفلوا ےلعت هيب رح عیانصو

 ك رکسع هسیاو بولیزو هیمالسا رکاسع هنس چاقرب هدنرار فس هجم یلاعت هلاةمکحم

 هرکسع فئاوط هالکشت كراقاح وا هلغلوا مولعم ییدابا تشل ندنغارسماظت
 رکسعو قاحوانانلواعضووب رارومشیب یالآرب ندنسهفلاط رسکلرد هدقدنلوا میظنت

 نایالکوک و  نابکس یدفلوا تف هللا یرحیکب لصالا یف اند بویمنکب ینوناقو
 زمکیدتشا زمکیدروک یرلتفابق لرکسع نالب زا ردقاحوا لصنوب یدنلوا حتف هلبا
 لصن یرلقلف یقالوف هرقو یحشاو ردن یراتافاف یشاهطواو یحا روج ررلکد یش

 نالوا قجەلىزايو ناليزاي یرجحیکی بودا وکتفک وید ردرایش هرحسم بیا ل

 یسهفیلخ ناشن تسو ندندالوا یلو شاتکب یحاح تقو لوا هلع ءانب یدالاسئاب
 رلن الا زاپ ه 9 AT هلکعا هج وتو اعد AE هعاحوا هلا باج تاذ نالوا

 هرزوا تابثو ماود وید قدلوا یرلکجوک لو شاتکب یحاح رازب بوی رارف
 روصنمهللع تلود هللا رکسع ولماظن هروک هتقولواو ولغاب یئاب هل ون رب دلاق رایدلوا

 قاتسکت رف ا رکسعو اع هکریدزوک یراتلود یراصت یدلک هلوا رفظمو

 هدنلامعا د و هدنملع قلزاتعناو رادالشا هرکسع میظنت ناه كجهدیا طبض

 بوت دا شآ ین خمماعت كنح 5 راد دانا هفلاسم تکا هر رح لح و

 8 وىع وق وە CAE NE RIS رلهح رد قحهفلو هجرفهلا قب رطر هراودنک |

 ا ی رک اربز یدلر ك یراقلنا ہل ر هد وشود جراف هنجا ادعا هدرل رفس

 ر
 د ب وقرام ىرلب وطو ر لر ولک قابا قابا هسا هتسها نوجا قمالزو بول وا ِر واط

 رلرر دعاب کا نوشروق یر لک بوط هوا لقصم یرلهلکو الع یک یتعاس ۱

 دلا کو راررابوق تماق ای وک توکل شن زا یدرا تاک و بوطو

: 

 یتسس هسلوا كحهدنا موګ یراوس دوخا هدا هن رلرزواو رلرد روب یعاطرت

 ندر ۾ هکنفت كس هو هراپ وط هراپ زون چاقرب هجناک هنب زگ سم ما توس راقح

 هسار وای دا شور وب نیش اهدو راب دل وا کو راض راصیمالسا لها نودا شا |

 ( هنرابوط

 ه زاغلوا مهف ندخراوت و هنسهباغ بابسا كنمشدو هلاع لاوحا مدلوا یسا یخد

 | هفحاق یزو کیا یسترا هسیا شلزاپ مدآ زو الثم نوکر ككردما لافغا یتارفن

۳ 

۱ 

 ی



 تی یک نو یا تا بن AT و و یک لس تی ی ین ی ٤

e ۲۹۵ رج 

 هر

 EL اا RES روزا روت ات یک ره تیم

 ۱ مالا روو تحاق هڪ س ا مالا ندنفی دل وب لئلا ها. اقم و :یدالاشا

 رواک هلکو مقلاص ك E ندنف رط ادعا ردق ه هحنلما كنه كس ندنف رط

 هب رمصع ییطصم ناطلس ا ردملسم ی دل وا عمر جراخ ندهب مش تفاط هل اقم کو

 لکد مزال ملعت ۰ یدنلوا عورش هنیررح ددج رکسع اضتقالاب هدنسهنس ىلا زوب

 طاس : هکرولیر و باوجهنبراردامیشابهشوک نییدرانوسرتسوک ینمشد هزب ناه
 ی را ود ا ل هلا نمشد هدن رفس وقس وم ندا روهط هدن رضع یِیطصم

 ا ردا ام ینو اه یودرا بوراقح یساغوغ هدنامو نیس و هفولع هدنساننا |

 | ایاعرو ناماسم کات وډ هدیلوطاناو هدا مور هنس یست ربا ز کی دح اق 2 ۱

 هب ودرا كردیا راتحاضف هم بودازوا لا هنیزبق هنسپ راقو بوقیب بوقای ییراهناخ
 ینیدل وا زکت ردق هبهلباقم هل داطنغا هدلحمرر و زکتراهم هدکنح كلذک هدزکلوصو

 99 هک تور و فو هلساغوع هدنامو نیل و هف واع یک یلاس هن ندرز زککی دلس

 کا اح ندادخ كردا ارجا هعباش لاعفا ی یمللا داع هدهار یانئاو

 وقس وم ندنش دا وا هل وب a لس ید کش دن راغا ز رول هد هر هک كدا تاسا

 زکفیدل واببسهنسمتیک كع رق تیام و هنسم اهطاصم دقعهنابلاغیکی یدتسا بولوبهج رف

 ناسا نمشد ندزب هدک دا ه رصاح e یزوابواکوقس وم ید هد رفس ی

eكس راولاثو قمراص قراص و هرادنا هتشاب و تو ات هنل وق تلک و نعرازا  

 ارا ڪو بولوا یره قال وقف و كما قلفالاح یربدلا هدلو ساتسا بواغص ی رلهحاب

 | ندقدلوا ملات بودا موم هسرزوا یش یحوا ها كلرسدا شوخ رس ر |

 هلا هفاخا ینسالاعر لومناتساو كمروتک هبوق ینیرح هکود هکود مرحالب هرکص |

 هب ادعم بول وقوص ه رلکیلد هدنحا هعاق نمراسد او ندا نط HE رادقهر

 هب هخ رب جیاقلادهدن ر سا شا وق ی راشابخیم و ریز وا اصلا هر ول وص هس 1۳

 اراب

 ۱ تلف راظسا یدل وارد روهظ هدف رط ادعا اکا هساع رک او هلهح و وب ردو

 ۱ هتتسا ) مالا ماظن ف مکطا لوصا) هلغل وا م ولعم ی دل وا باس قلزسماظن هنتس ولغم

 ۱ یسک وا لعع هحنح وم هدقدنل وا صع هم وح ص دوم ناطلس هلا فلات هلاسررب

 ۱ يا كس نولوا ردقم یسارجا هات یح یدل وا هدرس ر هماتخ ی رم نیشعا را

 | دلرک بو ردوا را ا کی
 هدنروهط نمد یدمش نیا" و رلطااض ك رک و هرومایانلوا ۱

 توس راو نوع کارو تو شد ی یمتعاطا

 ۱ هام هنمسد مات تون كفا صاخو یا ینو وف قحر وقف مدا تب رول کیا



e ۲۵۹۰ = 

 هنس وا ریسا كنلاها و هه هلا نمشدكب هعاق مکحتسم و ناتم هل واو ناب دم هقبح

 كنب رکسع یرحکب ردیهاظ ی رلکدم هدا تمواقم ید هدرارب راس رایدلوا ثعاب

 رلبا فارتعاو توکس یمیک كران دیا لوبق یتح هجننلوا ناییو حرش هاهج ووب یلاوحا
 هسارارروک شيا هد ولاغوح دیدج ماظن رک راو م ها نوا شب هدقاحوا یمکو

 زم هلا یزم هفولع بوسلاق یرابتعا كنهباع تلود هنغاحوا یرحیکی ةکمراقروق

 دیدج ماظن قلخ نوت نور و هللا كسلس ینکحهبلک ررض هنمدارا هس وب

 یلح زاس ورا قموقوا رابدلوا روس یبریمضلا قام ود نوسلوا یرکسع

 ناح هلا یملع كنج رولوا هللا ملعتو قشم به كما ارجا یراتعنص راسو

 نالوا عقاو هدرصمو هبردنکساو هکع ۰ ردجانحم همیلعت هدایز ندنخیدل وا ینلرازاپ

 یحشوط رلیدماراپ هشیا هلیقال نکیا راو رکسع زسمیلعت ردقو هدن رلکتج زسنارف

 رایدریق ییادعا بودبا كنج هامدق تابش هدهسیا لیاق ردقن ره نعرکسع يعم هداس و |

 كران دا نعط قبل وا یعولعم كنهلج یرلتریغ یدلروک یرارف كتر رایدلرقو

 ۳ هد همدم شما نانو رک قح اراب هشنا.لصا نوک هفاضتا یعوخ
 هسرامدق تاب هدکنج گران وب اشاب رازج یتح رابدتا فارتعا ی راروصق ود درک |

 ه هج وا دیهش هلتکر ح هناربلد بوياق درفرو هنیراتناتم هلسارجا هب رح لیحو

 نعط ده امق نکلمدردبا نعط اركب یرلن و نادناضا نت توقا هن راقدروط ردق |

 ا وا احراج ىکا نوسیروت ید مسردپا
 ۱۳ یو دارا هدام ضرخ یدوجو دارکسع لعم رانلوا یفاصناو |

 فارتعاو كرد یغح هل وا دسفم e یربغ ندقلهباق هد وه هدودرا ناه یسادعام

 هحنل وا قوح توراب یراضع ندرلناعا ملعت و قشم نیم الت و حال راردا

 قلتاقص قرهلهراب ینفت هد و وق تورا هداز ندنموزل ود ردک هغازوا نوشروق |

 ۱۳۲ بواس نامز نامرهف نودنک توا نآ یرلتممب ندای راوس و ی رلکدتا

 ۳ کتک رراقبج راسا دنا ج كنج نکا زما لزنت هکمر ومالسهسروک

 هالا ود مزابهش هللا ءاشام كران روک ین راقد تاقص ینغالوق ای ینشاب كناوبح دوخای |

 یرکسع راقاحوا کیدتبا مظنت كناماس ناطاس مدتشیاو مدروک ین راقدرغاج |
 ا الاد قاهگار قج سی ندارقو اغا مدرلل یرک دک

 كن راطباض ندنراقدلوا شفلوا لاخدا ههطاار تحن هرزوا كماعا ضرعت هنلامو |

 فرق كردا تع نع ددرت الب رهسلوا قوس هلحم هلو تعاطا هنرلهداراو صا

 ماع هجو یدرلرولوا رفظم هدرارفس هلتهج یراقدلوا رکسع رولیدب هلا لیقرب

 هلع ا ۰ یدا راو یراراتعا هدایز ندسان راس نوت وط هدنتسوآ لا ی رنآ |
 تام سرش وه E دا اکیا رس ایا ها 2

0 
۱ 



 زس رولب ی دلک ند هر و زسداو مومدم یک ی هناخ راکو ییبک نایو زمس رخ

 هدمب یدزام هناوب سوساح هدنرلهنایم هلتهج وب بويا لوبق هتیراجما یرلهسمیک
 ادم راسوساح هدنفلق ناماسم ندنف رط ادعا هدنرلجما هلبسح ییالتخا كنس راماظن

 هطروا یتلا ناسقط زوو سشدلوا زعا تعاطا هن رلطراضو یدالشاب هغلوا

 « یدلوا ادم تشامو توادع هدنس رلهط ر وا راه رکص نکا یک دحاو مسج

 هن وا یراناغزق بور و هنمشد ین راناغزق هطروا رلبرحیکی ورد هنوا و

 یرلکجهلس یتمیق كنیرلناح رایرحیکب ییدمش نکيا رارریو دیهش رش كيب
 هکرح و رداچ و ناغزق هدنف رظ تعاس مرا كر هد راب یجگناغزق ییاغزق بوتّوط
 هنراتکلع و راراخ بودا امغی ینویاه یودرا ناه بوقارب هلشاط ییایشا راسو

 | كمشکو دو رللدمردشک ود یر هلرواک نوجا رتس یبراسع هدنرلتدوع هلوسناتساو

Eتلود یدا لکد نر تورو هنشا یت كلارف هسخو زل يدمر و .نذا  

 ١ فیجارا ولرد ویدرابدل | نوتلا هلا رالراو ندوقسوم هاتهج یراقدلوا دنر یلاحر |

 رکف ءهلاما هححص و قضح یراشادلو و ررونل و هدن رکف زوراض ود رولاق

 ینییعت یخد هساسو زمایب هسمک ینکیدتک هیهرن هسنیک بولیربا مدا كيب چاقر |

 ولماظن هلو كنمشد یدتا تبالص یاعدم تاساو یدلءا رامرا یصهلج تواک ۱

 نب قو بولک تربح ههلارابشم زابدرپ 9. باوج قلا فج ود سلوا ك

 ۱ ر کیا هد رفس هسور نالبحا هدن رصع ییطصم ناطلس شدلوا رو تف و هلا

 ندنرهطروا یرجیکب یدلوا عمتح رکسع رسهاظن لاوحالا لوهح ردق كيب

 باب و زملس یهسک هسک تولک هر 9 مدا كس چاق 7 هد هط ر وا ت زکلا

 ردە كمک و دشا ندو ا و هر رانو و نم هل ون 4--ارا ینلع وا

 | هدابز تامل یدلاغوح تره یراک زمشادل وب ناه زامروص بونارآ ید ناطباض

 یش زار هدهر هرطصت دقدقح فراصم و رولوا لصاح ی یلخ ندهدنام یدلوا

 ۱ ا ندودرا نالوا تر ندرلهط ر وا قشل راقهم راق هل و هلتهح ی راکدجا

 خو رانا سل د روط وا همتکو رعد نسرودک ههر ی راطاض ولد نوسلاق هره دام

 ندنا یدا نوحشم هلا سساوج نواه یودرا هلتهجو ىدا زمللا تعاطا

 و ناطر اض وافاح وا هله هدنن رادص نکا كناشاب فس و هد رفس ی

 ولفاح وا زوحتم ندکس یکی زود هعفد و نت توک ههسا ا ردص یسافا

 | هزعرزواو یدک هفرط یر یه وط یرکسع كى کس كوقسوم نکدآ یرکسع

 زککحهدا E و ناه قو زگ ردق هتم واقم هل رکسع زسماظا جو هنب

 ۱ ردق هتماش هلو هما و هس رح لنخ ی و هسک هاو Eb كدا 4سس | راو
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 ES راپ رمضح صضسع E هح د از ض ع هڪ ا ام اع هاش داب

 یدلوا هلىماق كريقف وب اا ا ضح ض سع هدسعالا نشو رايدر و باوج بولد

 ٠ ريخ دعب امف ندرت بودا لاسرا ههاشداب ید وا رای دلا ملست ههلاراشم ر زو

 رادر و رارف هر هحاصم هلا وقسم راجا راج هحن دا e یفحهل وا ترصت و

 بويا لوق یدنلوا فیلکت هنغاح وا یرچیکی یسهدام میلعت هدن راکراک هلوبناتسا

 , دنول هلا ر یک ند شارف یاس هلع ءا لید ربو باوج یطق هللا در

 ۱ عو هرزوا شدنلوا ناس هدالاب یدنوق ه هلشق نالا ًاددح هدنکلتفج

 ٠ 2 او رلب دک ودازالاف رابتعا هغاحوا یرحیکب هسرازا
 هدا و و لا و لهاح هڪ ناملس ییهمالسا طنارش و تراهط ءهلئسمو

 یاره ددح ماظن ود ردراو یر رص US ثامیاعت توش ود هن دق قلاملسم

 ۱ تر راع ندکس چ وا یا ہد دح رک اتو را رل دلا مادقا هعم رحاق بود راپا :

 ناعل هکعو ه صم یا رف یکنفت و یه وط دیدح بولبحا یرفس هسارف نیا

 ۱ ۱۱۰ 1 ناتنا رک هد کا 0 ندلوبناتسا مدا كس چوا ییا یدنلوا |
 رکسع راسو یرحتکب نانلوا نییعت هداننالوا رایدعا كلزبسدا هنوک رب هدرالحم راس |ا

 ۱ ناکرزاب و فارصو عاق یش ندن راد اکد اباعر هد رازاب و هد وش راح هدلوماتسا هساا

 ضرع لهاو كمتسا ها ارج هلبمان یسهخا لاتتسوب كردبا هفاخا یتسهفناط |

 ۳ ناش هک هاو رطاخ E و

 ۳ جا ایر هسا شفلوا رب ر 2 رق كس چ وا الاثم هرکص ند راکدتا ۱

 ۱۳ ۳ ا رارف نشکا رر ید هدهار یاتناو افتخا یسهدایز ندنفضن

 لح ید كنسهش اا ارجا رلکل رسدا نوزفا نددح هدارفو تاصق

 بودا ه رصاحم ی 5e و و یداشالک | یراقح هما راپ هشاآ رب هدن را ر ومام ۱

 ر هتس رللا نماق نو نون و شم رم رک هننورد عاق ه داح مان ىلع ر یہ

 ر عم هدول راب دل وا تاس هنصالاح ك Se بوشلس یرکسع د دج ماظن ن کیا شلاق ۱

 نوکرب یح توس هدنآ هلب قم هر تسار و سر e ہیک مهسا ایا حد هد ردنکساف

 مورو ىدا راشمل روق نده 97 هلا احلا هنس 2 ع دیدح ماظن قرهلاق هدنادىم

 كده یدمش بودا ها ا و ارزو هشوب یساقشا واغاط ندا روهظ هدلا

 یدب نوا زويا كيب نک رایدمردن ود زوب ندهن سکا راریزنخ وب هدرپ ر چیه
 ۱ O Ol یرکسع دیدج ماظت هم رارزوا هد سهس
 یبراناشن و مان بوزاق ینکوک كددح ماظنو بورق ردق هبهحننلاق یسهناد رب
 - رابدشالا روا هوس یا كما احا

E E 
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 TA E بول وا هدنرانایرایراوس و ا ت ا
 ا E کا هدننورد ه رق ر هسیا اقشا و هدنجا روماچ ردق هسرازبد

 ۱ کک ندرالید نالا نداقشا رلیدتبا بارخ بوک ود یک دومرا شمل وا یابقشا

 لکد یک زمکیدتشیا ی 11 كدیدح ماظن و یلغوا مانا ها بوشل رغاح هنر ر اقشا

 | هب هقتع رک اسع شمرشل وس ود راپرلک هدايز هقوا ىلا ندزب هتشيا قدلت راط شعا

 دلج چاقرب هسازاپ البصف ردقوب تراهن هتنانسحم و لئاضف كنهدیدج یک اسع هل

 و دن دح 9 مەد ج هفت ردق یحهشتس ی رالقع كسان ماوع نا گل رولوا بانک

 یک هقبتع ES ؟ رحلاح رد راهسلوا روید در ی وا رام رف و حیطم

 سوساح هنیراجاو رازما تاقوا رارما وید هرو ربخ هراشادلوپ راو زمکسک |

 كزو ناه هساوا كحهدا رارف یر ندنشیدلوا قسن كب یراهسدلاو نەکا

 فاص یک یرافاص زام هدنسوشراق نمشدو رشود هلوا مولعم هدنادیم یک یشاط

 e ک2 رروط رود هروک هاا یک ف  ا
 و یک ناتسا یناح رارروط قشب راق هم راق یک ق هلق ناروط هدنر الع

 ناه E :ةحاناب هن یغل داي EE 10 را 1 تور دلوط هدایز یمک

 | ودرا نانلوا عج هللا بیرت هد آ یتلاو رروط رلود هف رط کیا یک ناولرم یجنالب
 |: بودا ےک راهم ا را ی راضت للم رولیغاط بویمهدیا تمواقم تعاسرب

 | ندقا و قاح و جیاق قجهروا ندنبش هلب رالوا 9 کمروک شبا ندقازوا

 ندنرلن 7 وا تا كجهدبا لاله ندقازوا یناسناو ندرکسع ولمیلعت نامه رازاموف

 القعو عرش یسهدام ركع میظنت هلتباعر هنط ورش لثلاب هلباقم هیلع ءانب رارکروا
 هنر رطاخ یرلارو راماسرمس یلقع سورخ یالارب E رز "دی رحتو

 هلوقم و راردا و ود یدلوا سس ددج ماظن هداف كنامد تورو ۱

 هلا رد دلا رومام هنکلاماع هل زج كن هر زج ر هنس و ندناتسرب اسد ههلاا

 هاغمل وا هلاحا 9 ید هس ی ب وک زوراق شوغ كى ىلا ش

 ناراب يدلک تسار هتس ول نک رروط بودا نعلو تس هرانل وا تس ۵ دن دح ماظن

 ندنلصا ینو زب شعا یئ زسر ر ەر یسهدام د: دج ماظا وب شادرف یههرب هتشادل و و

 | هاغغلا ن ندارش ندک هشالو وقسوم یامهر رحز ارز ردقو 1 نکل كدردا لخد

 هب ولو رکصندن و هنا رفغتسا مدل وا فا وهلاهنوسرب وکار رو اقىح ندنسهسد وقس وم

 مم ربدتا تمذم و لصف هب هسمیک هسر ولکن دلا و لاه غایت :اصف كد دج ماظن نوسلوا

 شم ردن از ف قحش ورع كس ::جاف هم وق سه یسهدام د دج ماظن N یدلوا را ر وسول د

 یسهلج ناه یدل وا رابا و Ch بوعات وا هرکص رب را -یط را لوا
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 زملس یودنکهکلبو زا قرف یرشو رخ هلو مالک ةصالخ «راردهرزوالاحوب
 تغارف ندنماظن هدیدج هب وغم رک اسعوب هدب ولیقاب هننعلو نعط كنهنامز یالهج
 راشالف نانمنکب یدیدج ماظن و رولوا باب هج رف نوت نوت ادعا هسرولک مزال

 هدناف كلهغا رب ندراناوقلو رانابتاق نابمغص هراقاقزو رلهدانمارحو |

 ماهب قوعوص ین و ماسرس هلوقم وا هللا روهظ تبیصم رب هللا ذاعمو زالوا
 ناه بولوا هداف رب ندنسهقلقل تدالحو هب ذاک تعاحش كره رح

 بیس هج صو جه كرهد زالوا هراچ هفجهلوا شما هللوب ردقم یدو

 اکو الی واو نامز وا ردشفلوا هبرحت هرک هع یربلاح هک رديېدب یراقجهلوا |

 نانلوا نظرالکا زوس هقدلوا ندقاط ماسرسو لهاح هلوقموا نمرو هدناف كما

۱ 

 لقع كنهنسک بولوا یسهحاوخ لقع كناند ای وک یقالطرظ یقالوقلتفاق لقلق
 توت كملت وس یدرقل کوا تى ر راد هتلود روماو a رو

 لصن هنمشد اج هلق رط لاّوس هیودنک هدنساننا تبحاصم هل رایضعب ندرلنمر و
 ۱۳۱ 10 هوا رو سالم ردهلهح و ھه یی رظ روان هار و باو
 كاب رلنود ا اک ارز ردیلغلوا رھطت ندکی یغاحوآ یرحککب ادا هدک داسد

 و احا یدمش اما ردشلروک راتمدخ هح ندرانوب تولوا رکسع ۱

 ندشاب کی بویلهروک ینسهلج كرانوب شمع هنشاب شيا یسک اوشلوطرلهسہیک
 هلرکسع نمهسک یتروغوب هسخوب ردلمناق ملعت قلچ جیلق هرکسع قجمازاب

 نک ردا ضرع تعاحش ) ود زامهلوا چه هلرکسع نالوا دوحوم الاحو زامهلوا ۱

 هدوج و هدهنس ىلا زویو یدشود هديا حیملتیتومطم ( رایوس نتقرس یطق درم

 یتسهلح ابد اودقه ید نب یدروتک هلاقییهنسن قجهلوا حبه کل و كح هک |

 ملعت كماشداپ رانوب هکن وج نوسلوا نوچ ی ی
 یدنلوا لاخدا هنتحش یوق ماظن بول زاب یناتسوب هرورضلاب رایدعا لوق ین صا

 راروبهدیا ماعت ید بوط رانوب هکراو هدیسهدایز ندنکبدد كنس مامت هتشيا |

 رک | ردکچرک یسلجو ردقح زکیزوس اعقاو هدنباوج مدید رارویهچاص شت او |
 تعاطاهمالاولوا ممه راهسلوا شعا لوق یا ملعت وب امدقم یبهفاط یرحیکی

 هلوقم و یدلوا روح هفارتعا ود یدرارولواشلوا بسهنرصن یک هدمهو شا |
 لرو هنمشد بوکج یجیلق ردشمنیس اعد هجیلق راراکدای ناننک نامز یالقع ۱
 جیلق بوسمروتک هرطاخ ینکنفو پوط كنمشد ندنراقدلوا شمهللب ینسیدرقال |

 رولیب هلیرب و باوج لصن هکنفتو پوسط هلا جیلق اما ردا یر یتسفلوا میلعت |

 هن رزوا ید ند تربغ یتربغ یعاحوا یرحک ناهو رازعوشود یتسارو |
 تم تا
 انتها

 ( حیجر زا



| 

e ۳۰۱ راس 
 ندرانو ًارظن هنب راتلاهج هجرد ویو هنب رالطاب داقتعا وللث وا راردا حیجرت

 قح بانج هبافصاب نارا ندا لوق یتح ناه ردلکد لومام تمدخ هتلودو نيد
 . ها ناسحا تماللس هدنب راد

 (ةوق نمیتمطتساام مهلاودعاو)یدلوب ماتخ هدا روب یتاراطخا وتادافاكنشاساکسهجوق

aتاوت ردضرف هسې و دادعایتمواقم باسا وشراق هادعا هحنمکح یسه۶ ر  

 ةوقلاناالا ) هرك چوا یرلترضح ایاحتلا یزا هلعاسا رورس هدنلوز كنهع رک

 هکنفتو پوط هدزعامز یدبا ترابع ندقع | قوا یر تقولوا راشمروس ( یمرا
 | ندلاهسیا هن تاوداو تالا كحهدا فلت یتمشد ندقازوا دصقم یدلوا رصحنم

 | تقو رونازق نات |قوح یهراح ارز ردکما هیهنو كرادت یرانا ردق ییرلک

 اط هدنوملنتد ماهسلا ءوقلا نا لا کا ترا ع ندقوا شر
 | هتشاردراو تراشا هب هقفد وب هدنسلروس لامعتسا كظفل یعر نالوا هتسانعم قع ا

 كانسهح و رشم تالیصفت قره وارتاد هد زك وب یخدیسهماخ راکرب كنشابنانکم هجوق

 | یعرش موزا نالیروک یداجما كنب رکسع دیدج ماظن تقولوا یسهصالاةصالخ
 بسونعط یرکسعو هلذخ ماطرب نالوا رب ندلاح تققح نکا یبم ه یلقعو

 | هدقلواهلسو هنلالتخا كلاعلاوحایرامافلوا بیداهدلاح یرلکرلکهدنا نعل هراذوا

 ۱ . ردب رابع ندنناس یودا

 | هرزوا قلوا یتمالس رادم هقش ندکدعا لوف یب ما ملعت كتلود مقاولافو

 ناطاس یساق زسازح كلذارا ندا رقم ید یرکسع ددج ا تار

 لکدتمالع وا رب نوا یسن | ةدەسا تلاحر رونلوا لح هنتقفشو حر كميلس

 هدقفلوا لاغتسشا هلا روهج لاصم حالصاو روما میظنت تقولوا هيلع ءا یدا

 TNA هجوق هل ویو هدقلوا ادم یدادعتسا داسفو هتتفرب هدلاح ینیدلوا

 یسلمک | ندنایرب كناوذ نالوا فقاو هعا هللعلاوحا هروک هقو لواو فست
 . ید هدقلو توق یراهناراکداسف راکفا كنهلذخ وللثموا هلا

 یسهننروفهبمومحع هبراحمرب هن بولوا قاکارق كب اپوروا ةقبتاوب قفاهسیا هدناواوب
 . رونلق یا دلج ٌهحولرس ینالصبص ۰ یدنا هدکنروک یرلهراما

 نر
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 5 نو اه طخ نال وارداص یاد راد تداشاب اضفسو *%

 فرط نیساشاپ ایض فسوب ممهلا یوق قاطم لکوو مشلا ودم ملظعاریزو هکنس



 e سما و

 هدا و لها هع نالع مرال ی ۳ ہہ تک و یداب هنق رس و تفل كە و لا وما ۱

A E ۱رخ من ویاه یاصر فالخ تولواباتصررف راهل وقم وا  

 یيناشو ردقو فیطلت هلمهناکولم ماجا تمالس مالس ینس ندمهناهاش فرشلا لماک
 عمط كناشاپ دم تزع كفاس هکنوسلوا كنقادص مولعم هرکص ندمکیدلبا عیفرت

 هعدش هتلود همهم عاصم یتعفنم رح و روح هن نادنسقم ان فو عانا اعاد بوىلىا

TT وا ت a a تامايم E 

 ینیدلوا مزلا یلزع ندترادص ماقم هلغلوا ببس ههراکم هج هح یک رلنوب و ثعاب

 ۱ ا کاملا تدوعو توشر ندشدلوا لاک کرد نکن راو

 و هرزواهنهادمو ار نامزه هلر روصقو تواخر هدنسهلح بوسلا

 ندنکدل,ا لش هناعطاسعم و E راهم وب EEE رس و واداحواو تیاع مدع

 ندنهحوت اددحم اتاق ندلولم نشودو هن رافعضو ناصه كنتراهبمو مرافاحوا

 روعو قداصو رور ایاعرو روسحولفاع هنر هلر لرع تولوا ققح هدم واه دز "

 كعاظع یارزو قم ندنغب دل وا تجاو ینا كریمش ت او روو و ر دم

 مورضرا هقشل ندنغب دل وا مصاخا ی 9 a فوصوم هلا EE فاصوا .ol حا ۱

 كداهن دالا دارک | كغ دل وا مات هعفد و اصوصخ هدمج دودحو نوزب رطو

 تمدحب هلفح نوع كتما اقتسا و ا هدلاح ھو کا حش كکي دلا ا هدن رز وا ۱

 راوطا نالوا برم كغج هلوا قفوم هناکرح قیال هتلودو ند ید هدنرادص

 ماقم ندع اکولم ۵ هحیسص هج رو ندملا قوس هتسا هاغت وا سا تط ندا هتلصتشم

 ین ود روما هفاک یدعا ردکس شفلوا بصن هلبا مات لالقتساو باعا هارک تلاکو

 كنهماط و اششا و یلاح ماظن كم هسورح كلام لواب لواو بولس یم کی دلی | هلاحا کس

 شیاسآو نما كم هن اهاش كلام هنکس هلعفر و عفد كردغو و یی یا

 ۰ یوطا كاردا زو ینک ودا منوب اه بولعم یبطق ندنس یتحارتساو

 داعو تلود ناناوق یاضاو تعب رش ماکحا یارجاو تربغ دعاس یمشت یل اعت هللا

 فرص هیهبرفس روما ا رو ارب ینس مع هروک نیس هيلا تءدخ زاربا هلقدص ههللا

 روفوم یس زدنوکو هحک هب هرفاو رک اسع بیترتو عمو هيب رح تامهم كر ادتو

 ۳ لا نو رو دصنودرط نده اق ءیضارا ی زاد ر رسنا رف توطا

 هنسهظفاحم ندنمشد كم هسورح كلام راسو تردق لصح ام لد هطضو دخا

 هنسزیهح امت ود واتنلکو هنلاسرا تامهم و رکسع ةلاح ه رال نالا اضتفاو تقد تیاغا

 ندم رالوق 9 ما ود لاحر نیس هيلا تریغو ماها كر هبمللا توف هققد

 و یا قداسو لاو مارک | هسرانلوا فوصوم ارتفاع

 ( مو زا
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  N TN e a E ۱و م .ن تک 7 ۳ ۳

e ۲۰۳ 

 قل رطو ثتشت هاسا رولوا یداب هلاع شیاسآ بوما ا الف هدتساسو بداتو

 ندف رطمم هلغْل وا مانهاو یس هم اقا دخا ندند نمشد هلا كر ارو تاوخو

 تودا ن رق یس هباع تاقفوت کس نلاعلا بر هدلاح یه نیسردا تربغ هسزارا

 ۰ س و هط هم رحم ناما نوا رهظم هسراد تداعس یران الا تمدخ هلا كنس

C9 

 * رادصا هب یدنفا مالسالا خيش  ES+٭ طخ نال روس

 3 ردبروص نو ایه ٭

 ۱ هتحشم دنسم یدنفا قراع هداز یرد ۱ زمعاد یدنقا مالاس الا خ خش ولتحامم

Sa LO TSهر  

 فرش عرش فالخ بوما هاوو داو كج هدا هع رش ماکحا یا رحاو هه ر طط

 هلا هد یایغ تعل رش هسا زقلود مز دا هلل بولوا بارخ ثالام نت

 رادعو لاطو لهاح ور دندم ر نکدآ مکح هلعرش م ضروما می س سوم

 یاعت هللا ذاعم نکیا قج هلوا عات هنعل رش فرص و و کلام باونو ةاضو

 ندرذغو ِ بولوا عبات هف رع E رای دنفا E هب همع رش روما E >ا

 هن رلهج رد قمالاقداععا هت همع رش یاهنا هللا رلهقس و رونمو تامالعا مش رص ب تذک هقش

 نکیا یتمذ ٌهحاوا رجا ین رشعرش هرزوا لدعو قحو یفدو عن منم كران و بورآو |

 ندم واک هک و یساضتقم زمنظ نسح هزکبانج بوطا لرع ننه

 SE E و ۱ ر فالح یدعا مدا صا مالسالا خیش ی زس

 بواا وا صد مع وام یاضد یب ؟ دات یفدل وا یراب یاضر ا

 بولر یتغب دل وا یش ر GS ا ندهبع رش ماکحاو نعا ندامع ت هم لک

 | ۳ بح وم ۳ نما كهللاداع اباد هل رب تك ینارا ی

 | توسردلا تىدوىع ا هدایز ندداتعم و نوناق بولوا كلاس هفاصتاو تساقح "

 ۱ ینملسم لالا تب و تقد هدایز « راعسا و تور هرزوا لدعو تس اقح یروما هفاک

 ۱ مادقا هرات و قحا هب اهاش ا ندصأ و باخا نەسە | تنامص ندراسخ و 7

  مهروک هیار ةو دالب رامعو ایاعر یارقف هافر هلرب تساسو رهق یداسف لهاو هملط

  هروربم تامدخ هللا ماقتا دخا ندودع یراب نوعاو تورو نهد فرص لصا

 . ابد بول وا هلاوح هزس نده واه فرط قفلوا تور هرزوا لدعو قح ی جو |

 هلکوک و رطاخ هدلاس و 3 وش e ایا كاردا ینغب دل وا لوم ندز ید همگام هو

 ٠ ماکحا یارجا نوجا لیصح ىتح یاضر قحا كرهيمايا مالا و قرهقا



e ۲۰۵ بح 

 رب دکتو بدان یرالوا هک یک عرش یالح و مادفاو یچس هکمر دتا هع رش

 هکمریدضتا ارجا هدهدامیه ینارغ تعب رش یاضتقمو ابحا ید ند كربلپا
 یاضرو یراب یاضر بوسلبا تقد تاش هنیراتک رک كباونو ءاضف و تنه

 قفوم هدزک روا هفاک قح بانج نسهلوا رهظم هنسراد تداعس هلیاصحت مهناکولم

 . نمآ نوسلا رباب

(۳( 

 *ثردنروصقافتا همانفافانانلوا دمعه دنس یتل ود هس ور هلا هلع تل ود#

 طراوضو نواعتلا طباورب مالسالا دعاوق دیش ىذلا هل دما # محرلانحرلا هللا مس

 تكلذىف نا ) قافتالاو_بولقلا فالتا مظاونب نيماسملا فا وط نادلب رععو قافولا |

 مهل ولق ةفلؤملا قف رب لسرا ىذلا هبل ىلع مالسلاو ةالصلاو ( بابلالا یلوال ةربعل

 رادام قاثملا ظافحو دهعتلا نسحا ىلا ناعاسلا هاو هلا ىلعو باوصلا راهظال

 ۱۳ اس مع اك ر ثعاب راجلا ق تاشلا راولا یرجو راودلا كاف
 یتلود هیسور هللا ماو دلا ىدا "هبیاع تلود هکردلوا نا تقشح ههفک قم |

 ےک كقافو نسحو داوتو بحو حالصو حلص نالوا رارق رو یقاب انمت هدننب

 | نالوا دوه شم هده اما هقشا ندنغ دل وا یہ هب اصناخ بولطم كنف رط یم_وه و ۱

 ناعع لآ هاشدا زممعل لو ولتمظع ولساهمولت ردق هاتک وش ءاس اسا سروش لاوحا

 | ولتنکم و را د دفا تلا ناخ ماس ناطاس نارد اراد هاشهشو

 E ab د رح یرلبانح ولواف یهاشدابو یروطاربعا دلراهیسور عیم واتلزتم

 یهماع شيا .[ نالوا یهلا بهاوم لحا هلا نیمناح كلام نسا 0 طفح و ناف رط

 ۱ كن کلم طباور هل دقع قاعا ییفاد هد رل یم هنس هب ريخ تس كما لیصح

 هیئس تطاسو ماودلا یدا هباع تلود 5 هلرام رو رارق هتتدیدع و ددۀ

 زب صخ ص هصوصخ و و زاح ناس هلاج بتاء روطسم هدنم اضما كماست راتلدع
 یسحلا صخ م هداعلا قوف هد هبلع ٌهناتساو یصاخ راشتسم كهبلا راشم روطاربعا
 سلاح دقع هللا زمتسود رباب هقاوع تمتخ ارامط یلسساو ولتلاصا ولتتر نالوا

 طورش یآ رکد توللوا رس ادم هلا هارا هرگز رو 0 هماننصخ رو هل اکم

 . رد زشماد | دقع یقاها كتلود کیا هرزوا

 یروطاریعا كراولهیسور عیجحو یرلترضح ناڼع لا هاشداپ هدام یلوا

 حلاص الا یا هد رحم دلرکو هدر ا یراایاعرو یراتلودو یهاشداو

 دقع نتلودلانب هعفدو بولوا رارقر و قاب قافو نسحو داوو بحو حالصو

 یوف هده ص لوش هطب ار قحهل وا لصاح ه دن راتب هلادسح قاها یفادوشا نانل وا

 > مکحتسو )



 ی نا ی یا

 . رولوا قیدصت "هلاماک و امام 2

f oo زس 
 كسا ر کال و یسود ید كلا فرط نو و وا مکحتسم ۳

 یروطارعا هسورو نابع,لا هاشداب نر ءلوا تب در اناع یک

 هیاصلاخ هدداوم عج نالوا راد هنساح تنماو ات هک راردا دهع و دعو

 كلي هماع و عفد ض.رءل هو بره ندن رلکلم ودنکا نودا ا ه رباخ

 رهدا تبشت هیاسا ندا اضتقا هرک اذلابو كارتشالاب نوحیلاصحتسا

 كنلوالایداج رهش یسهنس یتلا زوکیا كيب كنبرحم ےرات  هدام یجنکیا

 یسهنس رب ناسقط زویید كی كناسبع ترضح دالیم یی ینوگ یجنشب نوا
 لواو یسهماندهع هطاصم نانلوا دقع هدشاب نوک یجنزوقط یعرک کالوا نوا

 رو دم طفل اظ هدهمانفاه | ییفاد وشا رل همان دهع e اس جردم هدهمان دهع

 نوحکمر و تیوقت هداز هترلقافنا وشا نیتدهاعم نیتلود هدام جنحوا

 نوش هرارولوا لکو نما لا دفاک نالو مدت فست ات
 تلود مدقم ندضرع ندا روهظ هرصم یرابانح یروطارعا هسور هک هلهح و

 كلذک بولوا لیفک و نماض انثتسا الب هنکلام ُهفاک نانو هدنکلع ریز كنەيلع |

 نانلاوب هو رضا ید تند هو ر ده لا 9 ناّمع لا هاشداب |

 . رولوا لفکو  نماض انتتسا الب هنکلام هفاک

 هرک ادم هلا هراس لود هجرکا نتدهایم نتلود هدام یمدرد

 قحا رارد رات لوالک هنطب ر كتادهاعم جهل هدا باحشا یزرلتحلصمو

 هوح ولا نم اهحوو تاقوالا نم اتقو تادهاعم هلوقم وا هکردنادهعت " هحا رص ةا

 كلاغ تسماع دوخاپ قحهلوا مزلتسم یتراسخو نایزو ررض یندا كنر یرب

 رودقلا سح کلو هوا لماش اعطق هبهنسن كجهدبا بیرت ناصقن هنسناح

 . ردا دعو نفرط منا لصحو هاقو یتعفمو تنماو ناش كرخا اهدحا

 لعف هلوک ر رضم هنسکیا دوخاب هن ر ندنندهاعم نتلود هدام نشل

 یاس یرلکحهدا لدن هنصوصخ ییفد كنهناصخ تاک رخ هدنروهظ ا ءوسو

 نماو یرا هک رتشم تحاصم كنقفتم تلود نفرط دحا هدردق ینیدمهلوا یفاک
 ندسرودایو یتروص تقافر هدنک رحاپ هرزوا هجو یحهدا باجحما یراتمالسو

 هلوا روح هتناعا ادق دوخاب هدادما هلا هر ای هر توق هرخآ بناح هاش رط
 لاحرد بونلوا لاسلایفام ضرع هللا توفص لاک هوا هدنعوقو تلاح رب هلو

 . هللوا اضا هناصلاخ یساضتقم كطرشو لاهما هلر تست هاسا ندا اضتقا

 سوخت ی ی دوش انع كتناعا نا ترا رک ذ  هدام یعتتلا
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 یی ۳۰ خیس

 یر ینعل و 1 نع تولوا هدنرلرا ستخاد كتلود نالوا

 لاسرا هدنروم یاچوا تباهن ندننوک هبلاطم هدلاحکیدلبا هبلاطم اردا

 یر نالعا کار کان ات تلود ا رووا راسخا هلام تنو اعم نكل هنل وا |
| 

 0 هام اا ندنتمادسا رتو یک نکا
 . هنلوا ادا هلا رلطبس ناعم هنس هنس ۱

 طو رشم كرک حورشم لاونم ر نتتدهاعم نتمخف نيود هدام ید ۱

 یرخآ نانناح دحا هدنراقدلوا كرتشم هده راح هاب رلتوق راو كرکو رادادما نالوا |

 هقانتا نانل وا طب رو هما دقع هکراتمو هطاصم هحنعا لصح یتنماو هحنیماق كرتشم |
 فررط هدنعوقو موش و ضرمعت هنوکرب هفرط نالوا ناعم ًاضم هرادادما نالوا اطعاو |

 . هلوا روح هنساا هناقفدمو هناصلاخ كدهعوب هلاظفح رکید

 یرلهعومم توقدوخ ایرادادمانالوا طورشمكنتقفتم نتلود هدامیشزکس

 ییرلهسرح رم ادت هکرونل وا دعو ندنف رط هدک راکمزالی راک رحیعومع یافت الا ها

 كنه راحو رلهدما رادتقا لذ هلهست ىرلار جاو راعشاو هدافا هتسرلرب رب هلبا مات ص واخ

 رهلا ناسو فشک هنیرلر رب یل راسا رتادتم هنطورش كنهلاصم و راد هتیدادتما
 راهرو رارف ه دن راس AC هنساصتقم كنەناقصنم و هر احا صم لوصا هدن ابو و

 | یرلهناخ هجو یراپوط سانتم هل ددعكرکاسعكح هل رب وهناعا  هدامیحنزوقط

  یرلتانیعت بونلوا اطعا ندنفرط تلود نالوا نیعم یرلهفظوو یمزاول هفاکو
 ناصت هرک اذلاب هصدقم دوخاب انعای قلت واو ناصو هرآ و رتاخذ ندا اضتقا نوجا

 اد تن هل یاران ورح ندنرلدودح e ات هرزوا تاسف قحهللوا

 بوردتا كرادت ید ینرلقانوق كرکسع لوا تلود نالوا نعتسم ادق قرهللوا

 یرلف دل وا فول امن كرانا و ی کرک هلوا رهظم یر غ دک سرا

E A EEE 

 نالوا ناعتسم هبات ود نالکهنسهناعا تلود نالوا ناعتسم كالذک هدامیعوا

 لاععا هنهماع كنمشد كرتشم كردا اد ES هنزاغو یجیلخ كتلود ۱

 ۱۳ هوا ادا راد ندا اضقا نوجا یراناضمت هقدئوا
 یعزاول ندا اضتقا هدک لکم زال یمیمرت كنیرلهنفس امت ود هقشب ندنو و هدا اطعا |

 راهظا تبوعص هن وک ر ا ةا زوج N ناعتسم

 كنتقفتم نتلود هرب ول لا ندنرلنزځو هناسرت هرزوا تا ۱ یراح كرهبملا ۱

 دل رک و قمالشف FEC كن هب رام نالوا و یاد تامهمو كح ۱

 . رلهدبا لوخد هراناعل هعنام الب نوجا مرت یرانالوب شفلهدز |

 ( نوا ژ



Beیک ۳۰۷  
  هسرح تاودا قحهشوا دخا ندنمشد هده رام نح هدام یر نوا

 . دلوا لرکسع نماغ ندا ذخا کا هعوتتم هعماو لاوماو كنح تالاو

 قاشا یفادت وشا یروطاربعا هسورو یهاشداب ناع لا هدام ینکیآ نوا
 | تما لصحو نفرط كلام تمام هاقو ج کل لکد ا کلام عیسوب

 ۱ ۳ مزلا هب هماع شاسا :تواوا یاب ن الا لا SS هلا نیبناح یاباعر

 . تسارحو ظفح ندللخ یاد وق ته نالوا مزاتسم یناوصح كنهکلم هنزاوم

 | اضحمو ین رالارقاسور و هرتلکناو یروطاربعا هحم ندن راکدسا طبر هلی كعا

 ۱ رکشهاوخ EES هب هدهاعم هن وک وب یم هتمالسو نما لبصح و یم هربخ

 ۰ ردر رقم یراکح هدا توعد هلوخد هفاشا وشا یعند یهراس لود قح هل وا

 ی دل وا نکم كنهدهاعم و نتتدهاعم ناتمخف نتلود هدام یحنج وا نوا

 لاوحا لدس نامز دعب ید رل هسا بغار یمیمص هظفح هدندم تدم هس ص

 فاد وشا ندخدلوا لمتح ینگ مزال لیدبت كداوم ضم لح راکزور

 هننیعت تدم كلهنس زکس قرهلوا راستعا ندننوک یس هلدابم كراهمان دصت هقافتا
 هروک هنساضتقا كتقولوا هدک دابا ترش یماتخ كنهروک دم تدم یدلر و رارق
 . هللوا هرک اذم هناتسود هدننس نتدهاعم نتلود یصوصخ ید دح كرل همانقافتا وشا

 هس ورو یهاشداب نانع لا هما ا یفادت ونشا هدام یگدرد نوا
 هسیا رولوا نکم و هدآ کیا رهماشدصت بونلوا قیدصت ندنرافرط یروطارعا
 . هوا هلدام دن داعس هاتسا هد دم للقا نالاا

 تفو هلهخ و عدل وا .ظ رو اط ر تكنهدام ترد نوا نا ید هعاخ

 نیبناح مات قدص مالعلا كالا نوع یصوصخ یسهلدابم یراهمانشدصت هدموقم

 همانتصخر اب ندنفررط مايقلایدمرمس ياع تلود هک راز نوجماقلوا ماتخیاربذب هللا
 مقر كسع وشا هرزوا نسهلمک تصخرو ترومام یاضتقم زراصخ ص نو اه ۱

 ندنفرط هلا یوم ءیحلا بوللق یضم و موتخ هللا زع رلاضماو رهم ودنک و الماو
 ینرف ناللوا ماست ه زه رط قر هلوا یضمو موتخ هحنساضتقمیسهماتصخر ید

 ررح یدنلوا اطعا ههلا یعوم *یحلبا "ةلدابم هللا كمت هعطقرب ینیع هرابعلا
 فلاو ننامو رشع ثلث ةنس درفلا بجر رهش نم نرشعلاو سداسلا موبلا

 .ةسورحما ةنططسقلا ةدلب ق یرشلاو زعلا هل نم ةر نم |
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 ٭ هماندهع نالل وا دمع هدننس ی ود E هلا هلع ت ودا

 * رد روص قافا #
 تارشبم حقاول حایرلا لسراو * هتردق باحم طبع یف كالفالا كلف ريس ىذلا هلل دما



 دحاو قاس لع اوماق نبح هلها نم مهام لاحرب مالسالا داو ٭ دیدش ساب لوا
 ةرفانتلا بولقلا فلا یذلا دم هقاخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو +« دیدس قااو

 ٠ ةرتابلافویسلا قراوب نارش نیدرمتلا داك | یوشو »۶ ةرهاقلا ةسدقلا ةوقلاب

 × ةلاسلاو ةعاحشلا عفادع قافتلاو نتفلا رتا رع اومطق نیذلا هبااو هلآ ىلعو

 تدعرام * ةسامحا نم نیرحلا جرم ىف ةمارصلا ءاکتس داسفلا نئافس اوقغاو
 * قرفلاب ءادعالا رهقل رصنلا جاوما تمطالتو * قربلاو قعاوصلاب بهابقلا م وغ
 ورب دهن وا هکر دل وا باسا تقبقح هک قمت تسو باص تح کر رح تعا

 قنسمەفافو نسح نالوا رارقربو یقاب لاصفنا الب هد یلود هرتلکن اهلنا هبلعتلود
 كرك یئانندنرایدصت هموم هفرط ور هلا دهع ضقن عطقنب ال كنولهسنارفو
 یتتبم هسراقدنلوب هرزوا هب راح ن الا هللا یتاود هرتلکنا كرکو هلا هلع تاود
 تلود هعفد وب و ل هما تعر ندنف رط هب هه دق تع طاور دیدشت

 تسام نامض هدنسارا یلود هس ور نالوا یەنمو یس ود لود او هماع

 یتسارحو وح تا را تلودو یرارمتساو NEA اش ا نفرط تالام .

 طرشینح هنلواتوعد یخد یتلود هرتاکنا كقافنا یفادتنانلوا دقع هرزوا یساسا

 هاشاهش و نابع | هاشدا زمتمعن یو ولتمظع ولتاهم ولت ردق هات نیغمنلق

 00 هاو یرات تح صدقا كلا ناخ ماس ناطاس نابرد اراد

 ا یاباعر لاح هافرو تنما كلذک یزلبانج ثلاث یشونج روح یلارق
 رارق هقافنا طباور دقعنتلودلا نب نوحیلاصحتسا كلئاسو قحهلوا مزتلم ییهماع

 . هدزع راضما كماسترا تادعمهبنستنطاسو ماودلا یدا ٌهباع تلود هکزب هی رامر و

 كهبلا راشم لارق زب صخر هصوصخ وب و راح یتسهلبلح _بنام روطسم

 كس رح لارف قا رط رول واربصت چ هردروا ولتلاصا ولسر نالوا یرلصخ ص

 e هرتلکبا د قرشو یوا اغ ودو یربلاوق هدنسسل وا هبنر

 ناح و یسحلا صح م SE هناتسا و تسمسا هن وس ماس و یاداموف كس هب رح ۱

 ۱۱ ٩ راهباتمخ رو هلاکم سلاح دع الا یاب هقاوغ تمتخ تیمسا رقسا |
 رد رشمل ادقعیفاقنا كنلودییاهرزوا طورشیت ایرک ذ تولوا هرک اذمهلاهارا |

 نانو طو ص هلا قاھا طراور ا هنن روطارعا همس ور ا یلوا

 هلاراشم روطارتعا هلب راترضح ناځع لآ هاشداب هعفدوب یرابانج یلارق هرتلکنا

 هنعفوم تی اتاق ت ناو ثكنهساع تلود هقافا یفادت ناللوا دّمع هدنس

 داول س ةلباقمو رولوا لخاد هلا هماقاقلا وشا هد هج رد یتفاوت كنطو رش

 ( لا ز
e0نەم چنگ  

 مس



e~هک ۷.۰  
 هدهاعملثلا هلبلارق هرتلکنا ولتمشح هلا همانقافتا وشا ید یرلترضح ناْیع لا

 رافافا نانل و دوقعم و هماقاسا یفاد وشا هدننابم هلل لود هکهلهح و لوش ردا

 بحو قافو نسحو حالصو حاص هدرحم كرک و هدر كرك هلیسح راهماندهعو

 رارکید یتسود كفرطرب دم اف بولوا رارقرب و قاب دمالا ىلا هلبا مات داوو

 دع نمشد ید هدندسنع كرارخا یمشد كماحر و هلوا یتسود ید

 هنساح تیما شیاس رد دهعت و دعو نتدهاعم ناتمخف ناتلود نرمی

 ندب رلکلم ا و هرات هاصلاخ هدداوم ع نالوا اد

 كارتشالاب نوجما یلاصحتسا كنهماع شیاسآو عفدو عنم یبهنامصخ دصاقم هنوک ره
 . رها تشت هباسا ندا اضتقا

 نوجا كمریو تبوقت هدایز هنیراقافنا وشا نتمیخف نیتلود هدامینکیا
 | یلارق هرتلکنا هک هلهج و لوسش رارولوا الفک و نماض هنکلام كنف رط هل اقلاب

 نانو SE رز كنهباع تلود هصدقم ندنموګ هرصم كنولهسنارف یرابانج

 یراترضح نامع لا هاشداب هلباقلاب بولوا لشک و نماض انتتسا الب هنکلاعم هفاک

 . رولوا لضک و نماض هنکلام ةفاک اشسا الب كنتلود هرتلکنا یخد

 هب هرک ادم هلا هراس لود هک رک ا نیتدهاصم نود هدامینجوا

 هرخآ اهدا E ۱ ی
 یندا كرم تاقوالا نم ًاتقو تاذهاعم هلوقموا هکردبا دهم روا

 قحهلوا مزاتسم یس ر ناصف هسا كلام تمام دوخاب یتراسخ و نایزو ررض

 یتعفمو تنماو ناش كرخا اهدحا رودقلاسح هک هیلوا لماش اعطق یطورش

 . ردا دعو نی رط کما لصحتو هاق و

 ندرخآ بناح هدنعوقو موم هنوکر هنکلاع كنناح دحا هدام یحندرد
 صولخ هرزوا هجو یحهدا باجا كلاحو تقو رادادما قحهنلوا اطعا

 هتساضتقم كنهممص تو دو نالوا راکرد نتلودلا ن و هنسهدعاق تیوط

 ۱  هناوا مظنت ًاقیطت
 قاضا كركو هل راتوق راو ك رک نیتدهاعم نتمضف ناتلود هدام یحنشب

 هدب راقدلوا رتشم هده راع هلتناعا قحهلوا هرخا نداهدحا هرزوا یساضتقم

 هکر اتم بونا هلاصم هحنعا لبصحت یتنماو هحنملق كرتشم یرخآ نناح دحا
 تیاعر هلقدص هنسرلاضتقم دوخاپ هنطورش كقافتا وشاو هبملا دقع یخد هدیدم
 تحلصم رکید فرط هدنعوقو موه هنوکرب هنفرط دحا اضمب ءا هتعیدنلوا
 . هیلا ارجا یتاعا نالوا یضتقم هلبا تروص عفناو قفوا ه هکر تشم



e ۳۱۰ رب 

 هکرایدرب و رارقو هطبار هدنرانب نیتدهاعم نیتمبخف نیتلود هدام یتتلا
 هغمشامالس فداصتلایدل یرلهسم رح نافس سو یرلهنقس ثكنح 55 یرلامت ود

 نالوا نابتسم ندنغاجنس قلغوبشاب یرلکدتبا داشک و عفر كراغوبشاب نوجا ادب

 ادتاو راهمشامالاس هدنر ده هر تاواسم هنل وا تفقد ندنف رط هنسهسر قو

 پوط رادقلوا ید ندرخآ فرط هسیا رانا پوط رادقع فرط كجهربو مالس

 وهس هنوکهو میظنت هرک اذلاب یتیفکوب فداصتلایدل نیربانب یر و باوج هللا
 .هنلوا هراخح هالاسرا رالادنص ندنفرط نوجا عم یعوفو

 تال او ه رح تاودا قحهنلوا دخا ندنمشد هده رام نح هدام ید

 . هلوا لرکسع نعاغ ندا ذخا هلان هعونتم هعتماو لاوماو كنج

 لا رتشم نمشد هدهةلالا نتدهاهم ناتمضف نود  هدام ىز كس
 ییلدناق طرش هدهدام یجنش و كما ماق هه راح کرتشم ندنراقدنل و هرزوا ه راح

 رار هرزوا كماما دوع .E E ن زسقلوا 2 یار كنف رط هرزوا

  ندنعافدنا كموع ینیدلوا رهظم كنکلام ن الا هيلع تلود هکهلهج و لوش رایدر و |

Eوللاش نوجا یرلقفتمو ا فتا تموادم ههبراح هت ید ه  
 ك

 | یتلود هرتلکنا كلذكو ها تقراقم ندنراقفتم نکد هنداقعنا كنهطاصم ولت اقح و

 نزسکعا لصح یالاح نالوا قفاوم هنتحلصمو تنماو ناش كنهلع تلود یخد
 ۱ هتملتا ها هاب |  رتشم نمشد

 وم هده راح هرزوا حور شم لاونم ناتقفتم ناتلود هدام یحز وقط

 أ

۱ 

 | رادتم هنطورش كنهکاصمو هتندادتما كانه رام هکراردبا دعو ندنرافدل وا

 هنساضتقم كنهنافصنم لوصا هدبايوپو رلهلبا نایبو فشک هنیرلر رب ی راتب
 . راهرب و رارق هدنراس ءادتقا

 | ندنفرط هرزوا یعوهفم یاضتقم كهمانقافتا هدهبرام وشا هدام یعوا
 صیصخ و قالطالالع كنمشد نوحغلوا رکراک هدایز رادادما قجهنلوا اطعا

 كما انفاو وحج یت راجن هدزکد جاو زکد قاو اغلا یسهدر دصاقم هدنناح رصم

 هرک اذلاب نیتدهایم نیتمیخف نیتلود هبه رح لاوحا قج هلوا قفوا هنیراتحلصم
 دع ی رل ضح نامع ل | هاشداب نوجا صوصح و رلەر و ماظن و هطار هدب رانا

 | دصاقم هقش ندنتحهلوا دودسم یرانامل هفاک اشتساالب هنتراجت كنمشد هکردا

 . یرکمع رفن كيب زوب لقا هدنکلام ودنک نوجا منم یاوصح كنیدولا صرح
 | كرکسع لوا هجراو هنتوق عو هسا ردا اضتقا بودیا لامعا هنهیلع نمشد

 ( نوحکعا )

 ۱ E قاه الاب هل رامن ود یرلقفتم هدرا زک د رک دم هدالابو هدنا رثکت ییددع ۱

۱ 
| 
۱ 

| 

| 

| 



e ۳۱۱ یخ 

 | دهعت ید یرابانج یلارق هرتلکنا "لباق.و هيلا زیهمت ینسهرحم توق نوجیکم
 یارعاو دنزک و ررض لانصبا هتمغد اقعم هاب زا ود یزاقفم کیک هردا
 | نالوا رک ذ نوجما مفد یعوح هنوک ره هنکلام هباع تلود صوصخاب عنم یدصاقم
 . هربدتسا لامعا یس رحم توق لداعم هتنوق كنمشد ا هدرازکد

 دصقم ندنففو هدشاح کد قآ گاز شام کا ۰: ودام یر نوا

 | كلاود یرارف كنارف ندنفیدلوا ىتسارحو ظفح كناحاوس همنامع كلام ىلصا

  ینحهلوا رضم هتحلصم نالوا یلصا دصقمو رادد ینیدلوا مزلتسم یفعض

 لوق هللا هنامو تلع هنوکرب چیه یتلاحوب نیتدهاعم نیتلود هلغلوا راکسشآ
 ۱ . رلرد ا دهعت یماعا

 | ید وا نکم كدوهعو نندهایم نتمخف نشود هدام یحنکیا نوا

 | لاوحا لدت ید رلهسا رکشهاوخ هنسمل وط لمعلاروئسد هددم تدم همنص

 ۱ نیا شا یی نقاله مرال لس دارم نر
 | هننیعت تدم كلهنس زکس قرهللوا رابتعا ندننوک یسهلدابم كرلهماتقدصت هقاقلا |
 ۱ یصوعخ ید دح هر تاسف كتقولوا هد ولح هر EEE یدلرب و رارق |

 . هللوا هرک ادم هناتسود نیل ودلانه

  یلارقهرتلکناو یهاشداب ناّیع لا هماقافا یفادت وشا هدام نجوا نوا

 ۱ لقاندن | هسا رولوا نم و هدا چوا یراهماشدصت بونلوا قیدصت ندن رلف رط

 ۱ . هنلوا هلدام هدنداعس ٌهناتسا هدندم
 | جوا نوا نالوا رک ذ هللا نبناح مات قدص مالعلا كالا نوعب  هعاخ )

 | یسهلداسم یراهماشدصت هده وق رس تقو هرزوا ینیدلوا طیرو طرش كتهدام

 | ندسشفرط رارقلایدا هلع تلود هکراز نوجما قلوا ماتخ یاریذ یصوصخ
 مقر كس وشا هرزوا نمهلماک تصخر یاضتقم زراصخیم نواه همانتصخر اب

 | یراصخمكهبلاراشم لارق بونلق یضعو موتخم هلزع رلاضماورهم ودنک والماو

 | قرهلوا یضم و موتخم هحنساضتقم یرلهماننصخر یخد ندفرط امهبلا یوم

 | امهلا موم ةلداس هللا كس هعطقر ینع هراسلاین رف نانلوا ماست ا

 ةنس درفلا بجر رهشنم نرشعلاو نماثلا مولا ق ررح یدنلوا اطعا هتنرلف رط

 و E N ME O رشع ت

 (٥)

 » نیوتکم هارنج زسنارف مانكلسو كلاف فرش ۰. کو
 هناوخا ةدمعو هناسعا نع لا هفرشلا کم فی رش دعاسم ن بلا ف ۱ ۱

 ورود را تو یو... تاتو

۱ 

۱ 
 أ



 ی ۳۱۲ قو

 دمو هیفولا هته دادسب ةسايسلا نان دهع هبواسنارفلا روهجروما ردم كيلسو"
 انتحنق لوصو نم ترک ذ ام كباطخ هاوحام لماک انمهفو كداتک الا لصو هناف

 ذافن ف فیرصتلا ناش ىف ةمهلا تلذبو نبلا نع روشعلا مفرب نامه تلسرا كناو

 داتعالا ناو انکسع بجوا ام هلواقم قدص نم اندحوف كباتک ق اناماتو هعس

 ةقداصلا باسسا نیوکت ن الا انلع بجوو دارلا لك كشلا نفاع هوم نع ۱
 هرک انلا لاوزو ثعولا نع مکن و اس قرطلا كلست تامهم مظنی اف هردالاو,

 ا رد ی نم هوجشم ۰ هج مکفرط لا نالا اناهشو |

 ٹی EV بایترالا دیزع مهل تبجوا رابخالا بیذاکا ونال راحتلا |
 لبق مکنم انتناح دقف نح اماو نامزارم ىلع مهتاياور ةفاتما نابرعلا مکنیو انیام
 ا نونظلا كلت لاوز مکس کتک باطخ نم اندنع تجوا لا بتاکلا هذه

N Eلاحیف بولطلاو مکبتک ظافلانم اندنع تب ال اقم ۾  
 لاوما ظفح لجال شیوسلا ردنب ىلا مکیدل نم رکسع لاسرا مکیلا انباتک لوصو

 ساللاو باسسالا فو لوز و راست لا اوعس و رصم ىلا نانتالا اولصبو سالا

 ۱۳ 0 قابس د نوکل ناوب لق كلذك مهعوحر قاومتهتو |
 نم رکسملاب مهوحصت كلذک شی وسلا یا رصم نم عبلا دعب مهعوجر دنعو |

 لسرا ام ةرلا هده نال قیرطلا رورش نم مهل نیظفاحم اک قسولا کفرط ۱

 مارک الا :دهاشم دنعو راحتلا نابعا نم ًاراختساو هب رحت الا رادقلا اذه کیلا

 مکفرطل بلحج لاا نوعرهیو مهلاوما سیافت مکیلا هنولسرب لاح لک یف مهب لافتحاو "
 لصح و بلاطلا حو 0 كيلست انتمهب هللاوجرتو مهب ولق نع بيرلا لوزیو

 دراولاهلللوح رثکب و نام ربا یف قسام مظعاو نامانم تناکام نسحاب تاربلا |

 43 رظنلا ءاقلا ترباف بک ارلا یف نف ا باسالا نم کا
aكلذك متاو انقرط نم وهام ىلع ةمهل  iص لک ی مارک الا اه  

 ٤ یواسنارفلا رکسلا ربما قرط نم بتک مايا لق انیلع درو هنا كافحالو |

 ا ناک امو هلا هلصوت باوحا هلا راصو هاناماق اهنم انل ناك اف هترایانو |
 E ىذلا مكل کوو تکسم ماماو ردح ناو دنهلا یاو ق انیلع هلاسرا |

 مالسلاو باوا ۾ کر بیرق نع هللا ءاشناو اهبابرا یلا هدمتعت نم عم اهانردص |
RAE۱۳۱۳ هنس ةدعقلا و  

 . ردشلوا لصاو هرصم در 6 ا ندهفرشم کم بوتکعو ۱

 * هجرت كروکذم توتکم # ۱
 ر دم ناوخ الا در ناععالا ناع دف و كام نا "لاق یل رش هم رکم کم |

 روما ژ

 نانيمطا باس عم جالع دشاب الا زادقلا هذه جورخ ان کمال و ناوالا هذه |

e n 



e ۳۱۳ تی 

 اهنا هلارنج كياسو هفولا هتمه دادس هسانسلا ناش دهع هواسنا رفلا روهه روما

 لاسرا نا نوا یفر كن رمشع كنهوهق بولوا لصاو هزب كموتکم هکروتلوا
 .یدلوا مولعم یدافم نالوا لماش یتیدنلوا لاذبا كتمه نسح هدننمض یس ذاف و

 قدر هال ىح وا هوم ف ۳0 یونو دلتا لمات سرت کیف

 لضاح یهمزال ب اسا E ةرط ی از را مپ هلکزس هساع ما

 هدردنول ی 7 : ش هزکفرط یدمشو یدلوا بحاو هزعرزوا كعا

 . یدل هقبح هلا لاح جوک یخد رادقم وب ندنشیدلوا بلسنم یتنما كناب یعو

 مزب هک سا ندا تخوم یهانششا دا كرلنا انکا ارز

 . ردنراع ندا رع نالوا فلت یزاتاور ورندهتوا هسا قلخ ی هدنمهرا

 OE نت تفادص نومضمو لصاو زکساکم مدقم ندنو هکاتقو

 كيوتکموب ۰ ردشلوا عوف بيرو نونظ بولوا لصاح رطاخ نانیمطا هزب

 توللوا لاس زا رکسع نا هوس ردن ا نگ ولطم ندزس هدنلوصو

 لوانارب و رل هديا مس هراجت ید هدرصمو لاعبا هرصم هلا هظفاحم یمان لاوما

 ندرصمثلذک نوا یرلهظفاحم هدلوب یغد هدندوع ناحبونلوا ماا

 رده رحرب طقف ییاسرا ایشا قحردقوب هانارلهتفس ۰ راهلا قفرترکسعردق هش وس

 لئازبیرو فوخ ندنرابلق یک یراکدروک مارک او تور ندرلزس راجت نابعا
 هکزرتساندادخ بانج زب ۰ راردبا تعراسم هلاسرا ی رالامییاف هزکفرط بولوا

 تل وهسهن راح ءیطاعت یک هشاس ۀنمزا بولک تمالسو ناماو نما هرالو هللا زمتمه

 عویقع مو رایت لک یزد N واتراو تم ندالزاخ یا

 هدنرروما بولبروسب غیردیب زک راظنا نسح هزعادخ هکردوب لومأم ندنغیدلوا |
 ۱ ی مارک[ هه رکا مو وهابی مر

 دورو بوتکم هر ندزهتسود هتراپاو یربما كنبرکسع زسنارف مدقم ندنوب
 هنسودنک یخدزس كدلبا لاسراو ربرح باوج هرزوا هجو یال یدزب كرد |

 تکسم ماماو رد نیاو دنه تتاکم یک وا لاسرا هزب اماو زسهلا لاسا

 تک لا داغ مر یا ها روتوا لامزا « گتوت داف بت
 ۱۸ ی ار رم رولک برق نع هللاءاش نا ییاوجو راردبا لاصبا هر هبا ارا

EE |۷٣۳ هنس  

(1) 
 » رد ر وص قافتاغدهاعم نانلوادقعهلشل ود نیتالجس #

 هنادتسدق یرولا ةفاک روما یامرف قسش بانحو اش كلام دنوادخ ترضح



E 

 كا او هشلا بوش نع مضاعف هحاس تهزنتو هاشالاو دادضالا همصو نع

 بئاتک رالاسهسو افصا دیسو یسهناحبس ءیهاظ تیانعو هبنادمص ةا دارا ۱

 هصوملآ یلعو هبلع ییطصلادمت زعریمغس ولوا ازج موب عفشو ادخ بیح اینا ۱

  Nءافاخو نیزک باحاو ىتاكرلا هح تازحعم ءیرابتسد كنس رات رضح اياحتلا |

 یایفصاو نی رق تیاده یایلوا هلو نیما مهبلع یلاعت هللا ناوضر ندشار |
 هل رلاوام تنج هبط حاورا تتفام كنهر سده

 ( یرغط لح ) ۱
 بارحو ماع هلج ءهلق نیادلاو راصمالا دعساو نک امالاو نادلبلا فرشا كنب

 فرشسدقو یصقادحسم مرح وهرونم هندم و همرکم ءککم نالوا منا ماع تاهجوت |

 كشر عقاو هدقارعو زا و هاو ديف رحمو یبا مور EEE ارام

 | نوصح و عالقو ثا هع تالایاو راطقا هڪ نالوا ناهج نطالس بولق زادنا

 ناطاسلانا ناطا لا ىمظعم راثد تداعس راب رهشو مظعا هفیاخ كنادلب و عاه و

 | دحا ناطاسلا نبا ناخ ییطصم ناطاسلا نبا ناخ میلس ناطاسلا ناقاما نا 9 ۱

 هحسلا لا ءارک راتخ هب وسعلا ءا ا ر راحتفا ¿ن ںد E .ةمتفالخ نواه فرط ط اخ |

 لئالد بحاص راقولاو ةمشجلا لایذا بحاس هينارصنلا ةاطلا ریهام لاصم حلصم |

 هلامخ زمتسود ودنانیدرف یجندرد ولتمسشح یلارق نیناباجسس رابتعالاو ذحا

 لصاو زعواه حضر حو هدادسلاو باوصلا لسس هللا مهلاو داشرلا و رعط اب هقاوع

 نال وا راکرد هدننیب یتلود نینایاحس هلمرارقلااد ةياع تلود هکهلوا مولعم قجیلوا
 همش ندغ دل وا ییولطم كف رط یباکحتساو توهم كواف و نسح و ںاحنو دو

 | هلبسح یرابدصا هض رعت هفانک | و فارطا هلا دهع ضن عطقم ال كن ولهسار

 سهاط یرادصف ءوس ید هنود ناباحسو درد او مو ههللع تا ود كلام ۱

 نیبناح كلام ظفح ندنغیدلوا رادید تحلصم قفاوت نیتلودلانیب هلتهجو و راکشآ و
 صرح دصاقم كن ول هسنارف نا E E HEY نمشد هلا نف رط یااعر نمات و

 رارق هماق اقفتم راع وا هلدقع هحرصم دهام رب نوجا لاطا یدولآ
 ندع واه فرط هقاقا داوم مظنتو هلاکم سلاح دقع هدالوا ینانندقلوا شلر و

 ke نالوا یسهباب ین رشد مور تولوا ره هلا هاماک تصخر

 هشدلا تالکشلا فاشك نیقلاو لضفلا عوش نیعروتلا ءالضفلالضفا نیرحسلا

 فونصب فوفحا قباقدلا زومر حابصم قیاقطا زونک حاتفم هينيقبلا تالضعلا لالح

 كلذک و هلن اضف یلاعت هللا مادا تمصع میهاربا دیسلاریم انالوم یلعالا كاملا فطاوع

 نونقلا ِ با کلا عروس نا احتفا 1 نالوا رومام 4 هلا تصح ر



 و ۳۱۵ =

 ۱ فطاع دا باه ولا كاملا هیانع درگ حا مسالارخفلاو مالاردقلاوذ باد لاو

 ۱ منوبامه همانتصخ ر نونعم هلعاهاشداب نوباه طوطخ هقش هقش هرلد هولع ماد

 یسحل اهر وا صخ صهداعلاقوف هدم داعس هناتسا ید كهبلاراشم لارق هلغقل وا اطعا

 نطق هل هال سما دودف ناتو های
  ءیضارت هلاکلادعم تاعفدلاب هدهنطنطسق ةسو رح هلا یاب هقاوع تمتخ فلود ول

  بودیا سست و مظنتو طبرو دقع هتززوا هدام زوفط یتآ یرک ذ ها نافرط

 . نامش رهش یسهنس چوا نوا زویکیآ كيب كنهيحتلا لضفا اهبحاص ىلع هیوبن تر
  زغورقمتک وش نواه طخ نالوا رودص ٌهتفافرش ینوک یعندرد نوا كنمظعلا
 ینلوق كداوم روطسم هنر هدهاعم ی رلکدابا هلدامو اضماو مخ هحنح وم

 | دورو یبهماش دصت هلتطاسو هلا یعوم یسحلبا صخ یم كهبلاراشم لارق یواح
 روهمجا روما ردم مالا مظانم مظان ماعلاماظن مخفا ريشم مرکا روتسد ییدلپا
 ناکرادبشم لاقالاو ةلودلا ۳ دهم فاصلا یأرااب مانالا ماهم ممتم بقالا یکفلا

 ا یربکلا ةفالمتا بارم ع یمظعلا ةطاسلا سوما ليكم لالجالاو ةداعسلا

 . قاطم لک وو مش هد وتس مظعا ر زو لعفلاب ىلعالا كلما فطاوع قونص فوفحا

 هرادتقا دبا اا فعاضو هلالجا یلاع هل مادا شاپ ابض فسوب جاا ممهلایوق
 داوم وشا هاغغ وا صخل و ضرع ه هناهاش هاسشا رهس هاکرد ندنف رط هلافاو

 | وشا نیغلوا زعوباه لوبقم بولیتوط ربتتمو ررقم یخد ندزعاکوام فرط قافتا
 . رونلوا ناس و رک ذ هلنع کرد را و

 ۱ موخ هنس رز زج هطلام و هنس رلاکلا الاتساو رمصعم كن ولهسنارف داف یلوا

۱ 

 یودا تلاحر یئانم هنشیاساو نمآ كلود ندنابلحسو كنهللع تلود یسالتساو

 | هحارص ی راک اف ناو یر رسح E لا هاشدان هل وام دک

 ۱ بودا ماق اقفتم هه راح وشا نالوا راکرد هنهبلع هسنارف هکراردا دهع و دعو

 هنتلود یطاست كانولهسنارفو عنم یهنایصخ دصاقم هفاک قجهلوا هدنراقح ودنک

 ۱ ناسا ندا اضتا هلارتشالا نوجا عفد ندنرزوا كراسالو نالو دودحمه

 ۱ ۰ رلهدنا ثاشت

 ءان هن راکدتسا مایق هه راح اقفتم هلهج وب نیتدهاعم نیتلود هدام ینکیا
 اكر یر اهدا تر و

 ۱ . هلا دقع هکراتمو هاصم هلا رشم نمشد هحنملق
 . تقفاوم هن رله رح تاک رخ هکراردنا دعو نیتدهاعم نیتلود هدام ینجوا

 ترار یاشتفر و ابرو ما و ها هری یو یا



۱ 
۱ 
۱ 
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 ی تو ۳ ست >و دا با یار 2 > ها وا EE دناخ اک ك >| او هدیا ںاحما 6 كنف

 ایلاا یلارق ننال و راها اطعا هراز ر ارح لوا رک یرادادما
 هنم وخ دام دف كن ولهسنارف ن کیا لوغشم هب هاب ام 2۵ هلس وفراو SS نمشد هدننمس

 هلاطمای دل یرلن رضح ناْعع لا هاشداب هدق دل وا جاتح هدادما توسهلوا ۳" بات

 نیتاماحس و یعا ا هلا e كا نوا ن زدنقف ِرط قلدوت را ههلاراشم لار 1

 هکدتا باح ا تاک رخ قجەلوا هنهلع رتشم نمشد اقفتم و هخ دل وا ه دو را داکلا

rامت ود یوق رب هد زکد جاو هدزفروک  EE 

 رولوا رهظم 4سنموخج اکرت رشم نمشد یلام ث ڭكنساح دحا هدام 3

 ندنکجهدبا ماسق هنلاغشا هلهوج و نوجما عفد ینموح كنمشد رکید فرط هسیا

 هلا اطعا هفرط نالوا موم رهظم یرادادما کحهدبا زب وج ییاوحا ودنک هقش

 ردنا هناعتسا نامز هنره ید نوجما یتدماو شاسا كنکلام ودنک نافرط دحاو
 | قجهس لوا توعد هناعتسا E هدا تناعاو دادما كاذک ا اط هس |

 ۳ ius هناعاو هلاس فرط نالوا نیم یر اع یر یر

 تلود نالوا ناعم سم كلذک یرلهبهار رباخذ و ن افس ندا اضتفا نوحرایما |

 . هنلوا هرادا ندنف رط

 لاصیا هس ن یی هنت راحت تاک تسمه نمشد ناتدهاعم نّلود هدام ینش

 راحت ك رکو یرح كر ؟ كن ول !هساارف بودا تثبشت هباسا ندا اضتفا نوا راسخ ۱

 Ss رهیلبا عنم یتراایاعر ندن راحت هن وک یه هللا هسنارفو دس ین راناعل هسراهنیفس

  رلهبع هيما زب وج اعطق یی >| رخاو لق برح تامهمو راخذ نوحا هسنارف ندنرلن امل

 جاتم بوللوا لوف زارتحا الا ES علا هنتل ود یرلامت ود كنف رط سکعلابو ۱

 هس رح نافس نکل هنلوا اطعا هلبا هحشار تاشف مزاولو راخذ یرلکحهاس هلوا |
 | هسدعاوق تراظن نالوا یراح هدنرلنامت نیتاماحس یراغوشاب كنهبماللسا
 ۰ رلهدنا تاعر

 راکرد هدن راس و یم هنس راک رثشم تحلصم نتدهاعم نتلود هدام یجتنلا

 ینتبمهنس راقدا واراکشهاوخ هناساونوت یراتساعر هت راوج نسحو هو دو نالوا

 صوصخ وو هلاصحتانوحراررب یداوفقح هوا مزلتسمیتسناح تدنماو نشت
 . راردما دهعتو دعو هکمر و هطنار هلر هرک اذم هناصلاخو هناتسود هدنرلن» |

 هلا یرخا لغاشمو قلوا فورصم هدصقمر یوق كنفرط | هدام ید

 یلارق ندنابلحیس هذه ةلالاو راکشاو ىلج یکودا ندمزاول مزلا قمالوا لوغشم
 كنه راح نالوا راکرد هدنسارا یرلقاح وا برغ نانلود براحم هللا هسنارف كلذکو

 برح هسلع تلود اوا راددب ینیدلوا رباغم ههکرتشم تحلصم یدادتما

 ( یر وا



e ۳۱۷ 

 قلوا یعاس هنیدادتماو كتا روح هبهلاصم ربخاتالب هللارق نیناباجس یراقاحوا
 . رددهعتم هرزوا

 نهذ فرص یخد هنتراجتروما كنسراااعر ناتدهاعم نینلود . هدام یجزکس
 چوا ىلا زوب ك كنهحتلا لضفا اهیحاصیلع هب وبن ةر ینیم هن راکحهدنا تقدو

 یسهنس قرق زوب یدب كب كناراصن راتو ینوک یوا كنمارحملا مرح یسەنس
 نالوا راد هراحم كهماندهع نالوا دقعنم نتلودلا ناب ینوک ید كناس رهش

 هدک رک هلوصح یسهداعا كشياسا هرزوا یهجو قلوا عفا هنفرط یطورش

 . راردیا دعو یا دیدجت

 ارق ننالخسو یرلترضح نامع لآ هاشداب هماندهع وبشا هدام یحزوقط
 ها رولوا نکو هدهتفه یتا یر همان دصت بوتلوا قیدصت ندنق رط یرابانح

 .«هللَوا هلداس هدنداعس هناتسا هدندم لفا ندنآ

 هدروک ذم تقو هلهحو ییداوا طورمثم كنهدام زوقط نالژا رک و
 یدا ٌهلع تلود فرط هکر زب نوجا قلوا ربذب ماتخ یسهلدابم یراهمانش دصآ
 كس ونشا هرزوا روا یاضتقم ززاصخ ص نواه همانتصخر اب ندماودلا

 كهبلا راشم لارق بونلق یضعو موتح هل زع راضماو رهم ی و الما و مق ر

 ملست هزفرط قرەلوا یضمو موتخم كلذك ندنفرط هبلا یوم یسجلبا صخم
 ناف رط ود یدنلوا اناععاو هلدام لآ تلم هعطقرب ینیع هراسلا ین رف ناشوا
 تلود یدعا هلغلوا روطسمو ررح هدن رلکسع یرلکدل,ا هلداسم كن راصخ ص

 داوم دعب اف هحنجوم كسع نالبر و ندنرلف رط املا راشم یراصخ ص مهبلع

 ینحهنلوا تیاعر هلاک نولموط ربتعمو لوبقم ید ندمهناهاش فرط هم ود
 قبدصتو دسات ندتفرط یلود نتنالحس هکمادام هلبیسح قلوا رهظاو یهید
 زد هل و عضو هنوکرب هنفالخ كداوم وبشا نائوا
 رهش نم ثلاشلا موبلاق ررح ردهابتشا ی کج هک هعوقو تک وح یرباغم ید

 . فربشلاو ملا هل نم رے نم فلاو نبتامو رشع ثلث ةنسل ترا ا یذ

۳۳ 

 * نالوا رداص راحت هب اشا ماقمعاق هدنمح تجاوم حارخا دا

 * یلروص نواه طخ »

 یا ی را
 کن وسلوا كمولعم هرکص ندمکیدلبا فطلت هلمهناهاش ماجا تمالس مالس یک



 چ ۳۱۸

 وق مالاعم هاکرد توشلا تم نع زا ه رەس اضتفالا تسچ اشا فس ول مظعاردص

 جارخا یرابجاوم مرح طدقرب وبنشا هلقلاق هدنوباه باکر مراقاحوا یرالوق
 بولوا مهناکولم عبط تیظوظح بجوم كکيدارا لیمکت ینرود هلرب مش و عیرو و
 رحنح سه وج هضقر و رورسلاضلاف رومس بوت رب ۳ ندمهاورسخ هرخاف علح

 هن ربع نام یرحنحو کا ا شود یکروک مدلیا لاسرا هلا غا راد اکر

 تقادص و تیاود نالواز وک 5 اعد هم هباهاش تلودورع ماود بوما د

 ترغهنالقاع هد روما هفاک نالوا كتقادص :دهع لوح هلر ارحا یتحو یهاکا راکو

 ا راسو تورابو هناش وطو هناسرت بولا تقد تاغ هه رفس تامزاولو

Eهنس ههل و  Eهس و رحم كلام و هس هم ول تاوفا ثامهماع ار  

 هراعساو تمه فرص زدن وکو هحک هنسهسراحم و هظفاع ندادعارکمو دک كمهناهاش |

 | رقف تناصو اقشا لیتو بدان نوتمزدکح تحجز هد شر E ههللا داع هاتفد

 واهسنارف نالوا زمتلودو ند نمشد بولآ رخ یاد ندسک یه كرهطا ایاعرو

 دوجو ًایرق یرصم ملقا ىلاعت هللا ةيانبو هماقتناو رات ذخا ندنرلرادغو ناخ |
 یونعمو یروص اسا نمالوا قفوم هریهطت هلکلاب ندنک رشم دولا تااسخ

 مراقاحواو لود لاحر نالوا هدعوباه باکر مهر وک نتسهلا تریغو مادقا |

 نمشدو نوسلا غآ یزکی رازو بویلبا زبزع هدنیراد یرلنایلا تریغو تکرح |

 قافلا مادو بوتوط هلکلرب لکوک یعوصخ یه بولا جازتما نسح هلیلاحر

 نیسهدنا تر هنااوحاضرو هب اف داص هدمهلع توت تامدخ تولوا هرز وا داحاو

 7 هاب وح اضر و و اهدا هدمهماع 5و ند ربا
 ك

 هدلاح یھ تولارفظمو روصعم یاسا یاولو صدمو روهقم اد ىیزمتلودو سد

(۸) 

 * نالوا شلروس رادصا هدنقح یراکرگ میسر كل واکس و هرب ود *

 * ردنروص لاعنامرف *

 یلاعت هلا رانا ماظع دادجا نوموحیم یرلزنکو یراکب كينو هر ود مدقا ندیوب

 هس رللا ندلجا یراکدرتسوک داشاو تعاطا هلتماقتساو تقادص هدنرانامز مهنیهار

 هدنامزهار باط ناخ دحا ناطاس موج سم مدحا دح هدعل بول رز و نو اه هماندهع

 | ییا نوا یرلکراکهدنا اذا ندعدق ندنرلکدلبا احر قفلوا دیدجحن كن را هماندهع

 | راهرهدنوک هلب راحلبا هرزوا هعدق تداع لاسب لاس ییرایرولف کس زویشب كم

CI) 
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 ِ وا ا هد تل یا نوآ نا یک

 ندن راک و هب راودنک و هت راراصحو هنن راتکلمو تبالو كراروب نمو
 هرب ندږا هنسک نالوا دما تن اس هاشو نور راو نت ما ویو
 نما هلهجوت یرلتالوو یر هعلق مدقا ندنو و همش را نایزو ررض هوحولا نم

 كرانوبو راهلوا هدنحما ناماو نما هاهجو لوا ورک هسا راشلک هلوا هدنحما ناماو

 كراروب نم نوسلوا ندشایو ندورق نوسلوا كلباو یعاب ند رالبا نالوا هدنناوج

 هدمهس و رح كلام یراناکرزابو هیملیالخد بویل وا عام دحا چیه رله دیک هلکه ن رهعلق

 بود الخ و هتک هب راب اونا اشو هیرازاوطو ےک اور یدک توک رلهدنا تراجت

 یرلرجات كىنو هر ود نالوا 55 را ها تاط جاب ندران و و همر و تمه رز

 يا هدزو ندلوا هدنرلکدللا تخورف بوروتک ن راعاتم همهسورح كلام

 هلرک هغی شب هدزو ندنراعانم یراقدناص راروب نع هرکص بولک هلا ل
 ند هسورب و هنرداو لوبناتسا بولک یرلحلبا كبنو هر ود نکشفلوا نامرف قفلا

 رک قباس رارقرب ندنراعاتم یراقدناس كزمرارجان هدنراتالو یلیا مور یربق ۱
 كيبوب چوا هل چ وا کر کكزمعاتم نالیتاص یربغ ندر چوا بول آه رشکیا
 | عياض هتسن م هلوب لالا لیفک ر رب هزملم عو مالوب لماع ندزجت اج با هعط اقم ها
 لخد نما ند رخآ | هدبا ماست دما رخ ها تك ا 2 لاو وا

 یر اکرزاب كرار وب نم ندلجا ی راکدلبا مازتلا ود نوک هلاوح هزعرزوا تونملا

 تور وتک نت lS یرلکب ندرب چوا نالوا رکذ |

 یراناکرزاب بول وا صا قفلا هغا کیا هدزوب قیاس رارقر ندن رلعاتم یراقدناص |

 درک ندنراف رط یدک یارک رک ها کا دز ونهدرا ع
 | هبەصاع ةن زخ هرزوا یرامازتلا هغ | كس یار هدنا یتلارهو رل هریو هنالوا یلماع |

 یلماع ك د ناثوا "رک ذ هکرایدلبا طرش هلبوش یرلخلاو را هدبا لست بوروتک |

 رر, ندنرلف رطودنک ورک هرکص ندقدلوا مام لس چواوب هیلوا هل جوا ناه ۱

 كينو هر ود ورک راثوا نیماو رایدتا مازتلاوید ) هرب ولو رالفکر ر هلامو رلاماع

 هللا عج هرز وا ها ش هدرو ندرلکن رف یرغ ندران و و بوروت وا هدنسوف

 یک رد عام E فن یا شو
 یر هلبح : هلو را هل آ بودا تروص ود ردک نسودنک نوجا كمامرب و

 بوروتک عاتم هلو ساتسا ندرت دو نده ها د رک عاتم لا دلو نهاطف تاپ

 بودک یولآ عاتم ههسور و هنرداو هرزوا یاسح شب هدزوب هدنرلقدناص

 کرک كرهش چرا نانلوا ر SE ا رحوا هدزوب درا



 دا رخ ان راروب و هلوا ضقو طش هو ماف هتن رخ یراق لخاف هد ههطاقموا

 دیو e اس

 بویلوا عنام هنسک را هتلبا هدر یرلکدتسیا پول آ هسیا رولوا قج هیمناص ین راعاتم
 یر دهاش و رل هل ۳ رولوا تمان لس 5 ندرلر نالوا یرلعلا و

 عومسم هدنقح راد ۷ وا یراملاكأرلر وب نم یرا: داهش ه] رلهتسک نال وا کت و هر ود

 رل هلا هسا رولوا تبا هاعرش بوراو هب یضاف هسا ندناماسم یراعلا ۳ هل وا

 ینآ هسیا مک ولجروب هکلب را هبټوط ینالک ندکینو هربود نوجا یجروب كرخاو
 یقرر اره دم هس و رخ کلام رل هن | هدر ود ناس ندر لوا نسرل هو ط

 د اااه رزوا تداع هکردک زکهلس رل هسحاق هنو هر ود تولا

 دص هدم هسو رح كلام تبولک یر و هر ود هیلوا عياض گزر كن هسهک ات

 ها | بلط یفزر توک راو ندن | کل هي | لخد ماسف و ىح املا تاب هنفزر هسا وا

 هتراح هتیرالبا كلرلروب نم راتاکرزاب ندنراتالو رافک نالوا هرزوا توادعو

 ردیا نایز هنسک ندم هسورح كلام هراودنکو هل وا منام دحا چیه هديا رارولک
 هماندهع ويد هل ر دتا نامضت یرافزر تونلک ندنقح EE هنل وا ضع اکب هسا

 . كلام ی ران اکرزا كىنو هر ود ی ربع ندرلصوصخ نانلوا در تولز و نواه

 : هر هلکسا عقاو هدیلنا تو هن وط و لوساتسا یعاتم یراقدلا ند هس و رخ

  E EAها یبا هدزو هرزوا هعدق تداعو هلوا منام 6 ۳

 هرکصندمشو هبغلآ ها هنمان هبردصمو تفر فلاخ هن الکبلوا ه رکصن دن رلکدابا ادا
 ندن ران اکرزا كم و هر ود هدن رس الو یبا مور هله هاغعل وا ثادحا راتعدب ات

 هر یرلکدتسیا هسا رولوا قح همت اص نیرلعاتم یران اکرزابو هبقلوا بلط هنسن

 هدنرل هم اندهع وید هیمابا ضرعت و لخد ندرایکرگ هیلوا عنام هنسکبودک بول[
 ورئدمدقت ام هدقدنلوا ضرع امدقم هبالعا ر رس هاب ند رلکدتبا احر قفلوا جرد

 یهمان دهع لوا بوتلوا نامرف هلا نواه طخ ود هلوا هرزوا نوناق یی رلک هلوا

 دیدیم هدننامز هار باط ناخدا ناطاس مدمادح اور وب و یاب هر ود

 اددح بوتوط ررقم یخد اهارت باطراکدنوادخ مابااو مراوک رزب مع هدمب بونلوا

 تحو تنطلس رب رس هلنا لالجاو تداعسو لاقاو تلود بوليرو نواه همان دهع

 لوقو رب لانابو یریدونونارف یرایحلبا الاح نیغلوا عقاو منوباه سولج هتفالخ
 ررقم یان ندن راکدلبا حر قفلوا دیدجت ید هدمشرش نامز بوردنوک هللا
 كو هرود نانلوا 8 کمدرونو مدر و ینواه ها دهع وب ًاددح بوت وط

 هرز وا حو رشم هح و بولوا مدخسار و مدق فلات هدد وع هداح 0 ی رلکب |

 هکمردنا نا و دهع یعدنس هلا ادا یراحارخو یراتمدخ هللا تماقتساو تفادص |
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 نوجا مندو نوجبقح هل الج لج لابعتم یادخ ندا قلخ یرالکوکو یرلرب

 لودع ندرلطرشوب نوچ را هم رش حاورا مهنیهارب یلاعت هلارانا مابابو ماظعدادجاو
 رونلوا جارخا ید فرش سا فلاخ همن واه هماندهع وشاو هلرتسوک فارحناو

 رخاوا ی ار رحت هنلوا لمع هحنجوم معنويه ٌهماندهعوب اعاد بول وا لع هوا

 ۰ فلاو نيعبسو ثلت ةنس مارا مرح

CA» 
 * هنفرط یر وهج هسلا رف كنلارنح هسلا رفمان رب هلق نال واهن اح رصم ٭

 * ۱6۱6 هنس یر دیس هج رت كنا رب رح یکید لبا دقت ولخ راتلو انب رشتو *

 ندفرطوب نرزسکمرب وربخ هپ هنسک هنرابانوب لارنج هدنج وا یمرکی كسوتسغاهام نک
 مدو رو هطاممد ةاقالملا لحال هلسودنک یس زا كموق رض مو بودا تع نع + هسنارف

 كرت هدلوصو هدوعوم موقع لح یشان ندکعا راخا مدقم ینکو دا بولطم

 نم هدبا رو ص هدوصقم بوص داش موسع لارنج مدلوب یتارب رح ٌماطرب یکیدلیا
 صسشم ىز رومام روطسم هدنران ورد هلنا تارب رحمت نانلوا رک ذ یتم هتسهظحالم
 اعر یلوصو هش رش ماش كسرات رضح مظعا ردصو یراتروص هقشب هقشب كدغک

 لارنج هرزوا قفلوا ثاعبا هب یهانت رادص ترضح بانج هدنداعس هناتسا نکیا یعولعم

 هعفد وب نوجا قمل وا زکروظنم یتروص كن اریرحت همطقرب یکیدردن وک كموس سم
 هد دنع یتبقحت كنتشک و لاح ءینوکح كمع هدما لواو لاسرا هزکفرط

 . یدنلوا لامهس یس لذ هدنانلوا هلغملوا دانا روما مدقا

 ینیدلوا هدلاح ها یرکسعو توق هدندورو ناح هنناح رصم كموس س لارنج

 هروک ذم توق ردق ه یدمش ردناسا یتشحت یخد هعفدو هقشب ندنفیدلوا زکمولعم

 یرالح هج هګ كميلقا رب هلون هللا رکسع نالق یاب بولوب یندنو لزتت هبنم یصل
 روتف ضمب یک یمدقم زمشیا هکوبلاح زروبجم هب هظفاحم ینساحناو فارطا هلمجابو

 . يک هیسورو هرتلکناو هيلع تلود بویلوا كتا كنج هسهاط كولم شمروتک
 هرب درب د ردکعا هل اقم هسرات وف ی راکدتا لامعا قاه الاب كراو ولوا

 روع ی هاس تورا و هحلسا هق شل ندمنسح ناصش هل وقم و ندا روهظ

 ۱ هم وقص تامهم هدق رط و و هدیسر هتساغ هحرد زعارطضا ید ندنتلف نوشروفو

 تواواهدازآ ناک کش دف ییدب تهوع و فدا وا تسق ف رم رد

 قفورب ردق هناوب كنس هناخ راک توراب نالپریدسا ثادحا هدننناح هدود هله زا

 ه رگ نادنح ید e دن وب هقشل ندنغدملوا د وه شم یس هدناف بولطم

 . ررلکد ظوحلم

 (تدوج رات ) ۲۱ ( عباس دلج )
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 دمرو yT اع 0 هدق رطوب بویلاق یسهسلا لرکسع هقشب ندن وب |

 ند ه رفس نحو کوا هد وجو هحرد یس هظفاحم كنادا هلغلوا یلوتسم یرلتلع

 ی روهط هرز وا ترثک كربخز E هنس ول ند ص ەر E فئاوط هر

 ۳۱۱ نشاط ازا یسهدام ینادقفا تملا یر ند هوق تالا شعآ باما
 یرادقم كرلهتسخ هعقدوب نکا راکرد مسج ناصق اد کی هد ۳ هنس و ىح

Eندنرلر ره ناحارحو اطا ا هدایز صد یف هلتتسل هنمسوم ول كد هنس  

 هف وح EE مدقم ندننع نع ندف رط ود هت رایان ود م وس ص هققطا ف ردابسم

 یک ینیدلوا درد هڪ ی قحا تودا هات یسلریدای و بسر یتسهسلا

 ها هعقد وب قر هل وا تالکشم ه والع و ییل دم هل وا رد دوحو یهس ید هدابوب

 بار نالوا ندروما مزلا هام ره مع جابتحاو ترد ندا روهظ هدنص وصح ۱

 ۰ ید 1 اصو ا قم وا راع د صرسل یزد ر رد ید كنها هدلګ و

 هد دع فلاکت هامان هب رقتس ی راصم هد صدورو لا وا هف رط وب موسس لارنح

 نکل بوریدتبا عج هجرک | ینابم ینیداوا لمحتم هبادا تكتکلم كردیا حرط

 ثتفول وا هنح رط فلاکت | رظن هناعح كيادعا رادام اراد ندحراخ هالا ییدمش |

 ۳ حی ند a شد کل هدایز ندا هسک كم يا زکلای

 رادم هن راه ر و رض یراصم قلا شب | رظن هنناغط تالم رهل ندقر ط رز یدلبا

 هد هلاحتسا هحرد هلس یلیصح هئ ها ردق كج هدا اف و و هف ولع هتشدک ك رکسع قحەلوا

 ۱۳ ین وا ریخت ردق هع E E ی ا لیصحم هدر وصوب بولوا |

 نهذ فرص هلصح ما هلس رقت لاغتشا هه رام لاح رم هدمسوم لواو ینکح هلک

 بوىملوا قفاوم هل وم ۰ یناغط لس رپ هد هکرابم هنس و ES یتح هس هل وا یی

 کج هلک م زال هام یر وص هرات ال و صعم نال وا نایاع یزع ندفیلاکت یادا ۳

 هللا هریتعم تادنس ی دل وا نبع ثالاح عفاو هم وقص تالاح تولوا هاششا ف

e & re 

 رک تاسا ۵ زکف رط

 | نانا یرلتروص نائمطاو چرا هر ول 0 سهاط هدنناح رصم حالش ةلاا

 نمشدیزم رط و راکرد یرلتعرو دادعتسا هناصعو ۱ كننلاها قحا بولوا

 راظسا زود هدد هن روهظ تالدت قفاوم هن راهاود كردبا هدهاشم هاب رظن ند

 ( یرافدلوا زز

 | هلفلوا راکرد ییدلبا اضتقا قلوا راچود هربخاتو فیوست ؛دقع یسارجا كروک ذم |

 | ردق وب قند ندهّنط و یامدقم ناصع یاه الا ناب هسنل وا دا مع قفل وا ارحا یریب دن |

 ندنکیدعا كر هدحاو هح هد هن زخ هدنتک نع ناح ندق رط و یخد لارنح موس ص

 ۱۳۱۰ تب للا اتنرقت نالوا زواختم ندداربا كله رب هررک هفو هقس
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 UA و تشم لحم لح نول وا موم هنلکلان راکول ورد کا یراف دل وا |

 هسلر و مارا هقفدر بولوا هدنناح تسوا كلرصم الاح كب دارو یرلقدلوا |

 یح هدا راسح ثارا ا ردو ه مهم نورد قره وا دیاربم هر ندر ی ۱

 ههلا یعوم رم ندرصم نورد ید هسا هدّْه وا تباعر هظقس مسام ردق ھو |

 رورضیاب هلغلوا مولعم یدلوا هدکلریدشت دادما عطقنب ال هلبلاسرا حالسو ها

 رفن كيب ییا ید كب ميهاربا بولوا هدقفلوا لاغشا نم رکسع ولتلک هدف رطلوا

 ی رکسع اشاب رازحو نواه یودرا رظن عطف ندنفب دل وا دوحوم هده نع هلا ك ولع

 یدنلوا ناخشا یشدلوا لصاو «هنغ رکتسع یرادقم كس زوتوا قرهلوا

 هدندوش هینبا هدنس سغ لحاس هبا طض یشوس رحم مولا ید ولهرتلکتا

 ثبشل هناا یریخسن و طض كلح مان ریشوق عقاو هدف رطل وا همش ندنرافدل وا

 نمادعاموب لک هدننناح تسوا كل رصمهسیا رولوا باب رفظ هنحتفلروک ذم لح را: دلا

 ۰ ردراکرد یتح هشل وا روصت رفس ءهلئاغ عفد ندبناح لوا دعب اف هلس رقت ی ۹

 و هت رایان و موس ص نا کیا کا 31 یهحردوب لاح تروص هدف و

 ر رز سایت و )بازآ رش هال نوار را لی هنعزروآ یر وام

 فطر یهلاع قم هرک ما ید هنا شل وا یدوهیم كموسنه لار یا
 لاسرا هزقرط ینیداوا رارقرب و یقاب مومل تل تلاح نانلوا رک ذ نکل یدلس هداا

 بولوا تباث ندننردامم هبهلاکم باب حتفو ندناملعت تروصو ندننار , رحم ییدلبا

 ید هدادعا درب هسا یعولعم هاهحو هن كن ولهسنارف نالوا هدرصم نورد تلاح و

 ۱ . رونبروک یییدلوا موزحمو ققح
 هدر نا هت ولا هدنلام یار رخ نالوا لزا هه رظ تموم

 لواما یا هسلک موال قلوا فلت تاتلس نم زوش كس ند رکسع هاب روهظ ابو تلع

 رصم ىلصا فیلکت بولوا راح رطخ راتخا هللا تموادم هرفس هدفص منوم

 ىسەراىع رد راکرد کیش و هب هحاصم دقع هلا هبلع تلود هلس هسلوا یس هام

 صیصخ و یجارختسا هدیدع ماکحا ند هروک ذم ءرابع پولوا روطسمو جردنم

 یدللوا تراشاو طس هلح و اهنع هاغل وا نکم یتقح كتلاح زمغندنل وب موبلا

 فرط موي لکو ةن هتسهفاسم ككنهعساو ءیخارا ردقوب نالوا هظفاحلا مزال

 ندنناص دوخای و هدایز كناطلس رف زوشب كس ًارظن هزم روج ههلاقم فرط
 . رولس هلوا لصاح هت

 كل رصم یر سه شعو هیردنکسا ۱ هدناح ید كتهروک ذم تار رحم تلذک

 هدلوح ی شرع فودا ر رح 1 لارنح e هدنس هناثم یوم



 یی ۳۲۵ =

 تب وعص لاک هدنلهش هربح د هف رطا وا ندنه> ی دل وا عقاو هد هوات شم قانوق تود

 راوشد صا ینعت رکسع هدایزن رد ره لا زو یا نوحبس هظفاح بی رقت و و راکرد

 هش رع ند هبطق هللا ره زوب ىلا رلهبشا دارم یی هه اط نابرعو كولم ىح بولوا

 ناح ندقفرطو كموس ص لارنحو هاط یراقدلوا رداق هدنو دس یرالو

 ندنفرط ادعا هلغلوا دوحوم هربخذ كلنوک شب نوا قحا هدهروک ذم هلق دن |
 کودا ناسا یت هدنوک ردقلوا هلا قضا و رمهح ناه قرهسشوا فلت درف

 راد و بودا E2 یسهقاط ناب ص قحا هنت را رح تدش كلوح ردما و رادوع |

 یودرا هذه ةلالاو یرلفدلوا شما افتخاو رارف هدتمدخ تقو تاعفدلاب هسیا

 ندفرطر و تک ر ح یرلهمالسا ترغ قو رع كن هم وق هاط هل رقت یب رق كن واه
 لاح رھب یراتغرو لسم هناششخم و ااطع نانلوا ضرع ندیهان رادص ترضح بناح

 قرهماغوا هشب ىع هقش ندرلنو ردااضتقا قلوا تاع هسرامریوح زوب ندزهرط

 هجراخ ینسبرب یتح بولوا قیرط یا قجهلوب وصو قجهراو هرصم ندماشرب
 شلروح سا ربم تاب طا نولو وا هعلف حد لح یر رلکدی د هب کا راد د راق ىح ۱

 یاتمو ماکحتسا هلو پوطغآ رفاو هدمدقم سم بش قو عساو قادر ا و ۱

 مس
 راب وط نانلوا هدهعش هعق و ندا روهط امدقم هد اح ماشرب نکل ردعفاو 1

 أ لا باحصتسا هتتعم یخد هترابانوب هقشب ندنغالوا فلت
 هاغل وا شا ذخا نعوم كسرلب وط امن ود د وج وم هدف رطل وا نوجا قعانوط لک
 ۰ رد اط یی دلاق ماکحتسا قحوهل وا رادم هر هعقادم هدم وقص لح هل و ندو

 یبهظحالم تان هب رابات وب و هرگ ندناحوتق عقاو هدنساح روحا مدقا ندو ۱

 لک یرکسع مالسا لها كسب زوقط ناقبج هه رق هدموقم لح هقبق اف ردشبع |

 ندکلاع لوا فرصتم كنهمظع تلم رب هلو ید هسبا شلوا مزهنم هبت
 نوا دادرتسا یروک ذم كلم ندتهج ینیدنلوا بصغو عزن ندند کلم نسحا

 ندنلبق تطاس سومانو ضرع لبمکتو تلودو نيد تحلصم ترداىم هماقتنا ذخا

 | تاک رادت یم اکو رول هلوا دیفم ی ه یراسخ كر E رف كس زوقط نکیا

 ۳۱ شک نکن نوا خات بج وم هقفدر 0 رح كن واهیودراو هه رس

 | هروک همنظ رواک هن ندلاو لم | جک رجب هاهح ون ی هعفد وب نا کیا هرزوا لاوتم و

 قعازق تقو هلهجووب قرهیارب ندلا یتروص هلاکم ییدلیا ترشابم كنه رایان وب
 هبیهانترادص ترضح باح هدنابلوا ندنخیدل وا رپ دت العا ندنآ هسلوا نکم
 یقروص هعطق رب كيوتکم کلا زر هللا لاسرا یروص یدغاک كتهر رایان وب

 .رونلوا لاسرا هزکفرط هعفد ون نوجا قلوا زکر وظنم

 بو



e ۳۲۵ ریس 

 ثل ود فرط هد رصم هسلک مزال یروهظ باوح لومام قفور ندهلاراشم باح

 هللع تلود هدنقورب بولوا بت مدقزاو قفلوا صن یلاور قباسلا فک ندهلع

 ها رصم و قفلو ها كر ههلا راشم لاو رم لاوما ناسهنلوا لصح اع ندنف رط

 هیت هدننام یلود هرکیا هلا یروهج هسنارفو قملحا یتراح كماشلار ۱

 كما هظفاعو طض ی رلهعلق عقاو هدف رطلوا بولاق هدرصم ول هنا رف ردق هحنشلوا

 ادطرش كلا لیصحت سو ك رکو یاموشو ەق ادعام ندهموقم ها لاوماو
 ضرع قرهلوا ساسا هلغلوا قجهتنلوا فیلکت ندشرط یدر كر اا
 میسج و مظع هروک هیهسنارف 4سنلوا لوبق هرصت 5 دم طو تا

 ا یا مهد داقتعا رولوا شلوا هلباج تمدخ ر هدایز ندقلوا قفوم هناحوتق

 ینح هل وا یوق رودحم یذوش كن ولهرتلکنا ها هل وا ملام یرویغ كن ولن اعع هدل وق

 روسروک دعتسم كاج اى وا ءهلاوح ههم وقص طورش هلغلوا ظوحلم

 . معا روصق روج هدکعا ت کر حو لمع هروک اک | هلبا هعلاطم یلاحو تقو هسیا هنره |

 ه4 سا ا رف و مولعم کودا ندانتعم روما هدهحرد هن یرصت و طض ك رمصم ءضارا |

 هدنسهباثم یوق زکيم رب قحهلوا رادم هتراحت یارحا هلا ناهج راطقا راچ هروک

 ۱ هو ها مو هدانور وا امدقم یودا ررقمو موزحم یخد هدمدنع ینجلوا

 | هنماود نالوا دوجوم هدانا لوا كما ماود هد رک یه و یادی
 ۱ هدلاوحا میخ ورن دتقولواو ها یودا ند داوم رولوا لصاح هلا دا0

 . جتنم یا نالوا ظوحلم هدنروصو بولوا یهابو نایات یتیدلوا ضراع لدبت
 هلع تاود قحا یا رط كنملکح هرزوا هجو ولناش ندتحاصم وسشا قحهسهلوا

 ۰ ردهانشای ی ودا یلروص 0# ها |

 . مفن هحتلود كم وق رم صوصخ ًاقيطت هنالاح نالوا یراح هداپوروا هذه ةلاحل ا
 0 راچ ود ندفرط رب هقش ندنخیدلوا جراخ ندم هفطو یتالصف یررضو

 هه ووو مدع ههسهزور عیاقو هلسر ےل هثاسم دعب ندبناحر و ءان ها یاب

 یریغ ندسومانو ناش ٌاقوو یتهالس كركسع میداوا یس هرادا روا
 كردبا قفوم هتک رح اضر قطر قح بانج مهدا نهذ فرص هتحلصم ر |
 ۱ . هلا رهظم هناهامو رخف هامرس لیصحت

 كنید ییدلبا كارت كنهتزایتوب هلیقد تادرفم هعطق رب كنامهم نمشدلوا ماگ
 "افوفلم هدغاک وسشا نوا قلوا زکروظنم یرتفد هعطق رب لاحالا قیرط لع |
 - رونلوا لاسرا هزکفرط |

 ٭ لیذ كنهموقرم تاریرح *

 ۱ ت ا وا لت نش نوا دوخایو تر د نوا هناا یرغل شا



 دد و اد لوف لع بولوا ÊS ۹ هدهفای و یراکدتا دور و هنهاکشد طاسد |

e ۳۲۰ قبح 

 راظتسم هنسام ود كناشاب ناد وقف نالوا یرکسع هرو ره كب ا شا نوا

 ا ید نواه یودرا بولوا دوحوم هده نع 2 كسش نواو یرافدل وا

 نالواریسا هدد اح شل مدقآندن و یدل وا راختسا ی دل وا هرزوا كلک ی رغ وط

 توراو یکیدروک هرکص ندک درد ااشاع یودرامظعاردص هنناتاس ولهسنارف شر "

 هم ود سه ا یردلبا لاسرا هف رط و كرد هسا ولد هلا لق لار و هن راشادل وب |

 2 5 کی هاهردب ام ایی دادعتسا هب هطاصمدوخ ات و داتتساهتس رکسع كهلاراشم
 رونیروک لاتحالا ےدع یھ رکسع هدایز ند رف كبش كحهدا ماود هدملباقم ماقم

 ۰ مه دنرکف كما هب جت یمتخ هدلاح میدم هوا سرتسدنقو رام هاتر وص هلاکم هیفامعم

 ا ا ا لتش هاکع بوردلاق ندهزغ ی رکسع:اشاب رازح
 :یالوا تراش نوا |

 ( یر
 ٭ جیلسوت یرومام هرادا یسهبرکسع هقرف رصم

 * ردسهجرت كد وتکمنانلوا عده هر وهج ناردم ندنفرط #

 ا رم روما هفاک هحناک هن اوب ندندورو هننناح رصم كنب رکسع همنارف زکصلخم

 كفرط وب هلرب تع نع هف رطهسنارفه رایان وب لارنج هذه ةلاطا بولوا یر دمو رظان

 ردق هبیدمش قرهلوا عرفتم هم رومام یشان ندکما كرت هدنارحم تروص یللاوحا
 لیصف كناظحالم وتاعلاطم دلوتم ندران و و یتاققحت هل دا وا عالطتسا سرتسد

 هلغل وا تیرومام هدهع هبجاو تردا هناس هزکف رط هرزوا دادسو قدص لوصا

 . نوت وات ردام وک طس نا اچ ور |
 ماقا ا نانلوا لاسرا اب و ناحاسس نالک ه رصم ندنساح هسا ارو امدقم ۱

 هلغل واترابع ندهفلام تالاح یرلکدتساتاور قافتالاب راد هنتلامو تورث كرصم

 هنهانکتسا كلاح تققح رد یه هلا هدیدع براحت نادنمرنه ردقو ورندا شنوا

 رک رارف هد رب امخض هلسسح ره هط رقم تاور ضد هسلا رلشع ا تفالل لد

 . روسهلوا نکم كا هلازاو عفد زونه ینهقباس تاداقتعا نالوا

 یونسقرهلوا لخاد کرک مسر یتادراو كرصم «یخارا ارظن ههدوک دم تیاور

 هنفیدنل وا یقیقحت نکیآ روناسب ینیدلوا غلاب هبهغآ هسک كيبفب زوتوا کلب و زوتوا
 هدلاح ینیدلوا جوار هدنراجت هاو زوسد ك ییا نوا زکلای هدرضح تقو هروک

 زکس قحنآ ءدرفس تقو یک ییدلوا هعفد ویو هسک للا زوبجوا كيبحوا نوا

 . رولوا غلاب بهسیک زویشب كابزکس دوخای و كيب ۱

 ( یضارا



a ۳۲۷ ی 

 ماظن كرل وص هدع) و هنئاغط ی رادقم تدافکا کلات را ال وا ی 1 یه ۳

 ند ریمعا و دید یرادن و رہهطآ یرالو وص همس ر هک ا فو و همس هرزوا

 زا وح ه ربخات و میده CE GRE یقحەلوا عهآ هله ه دن رلعطق ناح همش

 | قلا س كس للو وک یر هام یار اف ندررما منفا و
N 0۹ و 8 ۰ ۰  A۰ ِ  

 ط ونمو رصحتنم هرات و قحا ید ر كل رصمرد رابع ندنممسه بر وص كرلوص ىو

 كران ید هدنلاع یاغط هرزوا تولطف لت ره ارز ردندنلسف تاملسم یودیا

 ناغطو م ولعم ی دلاق یلاخ ندتعارز ه رفاو ءیضارا هسرزل وا هرز وا ماظن یطف

 یم هتناعیتسا یوخ ام ترد هدا رو 2 4سا رولوا ه رز وا تلف دوخایو حلدتعم

 یا رظن هن رلهص وصخ تحاصم ضع و لحعت یعطق كردم رات الوب هدلسن برق

 هر دم لادح و هع زاتم هدب رند كردا ورب ی روص ریخت ارو نالوا 5

 نالوا راکرذ عیطلا هدرلهنس طے هلا بب ره و بول ر دتا فل وص رفاو هد وهم

 هد رە قاجط هرز وا تلف تام رم هد روصو شوا هدای 5 تاق نوا ناز

 0 مس ص.

 هماظن تر وص یکیدمش هدرلهنس ییبدل وا تر هدایزو هاط یک ناصش هدنادراو |

 ند رو لا رادقم هلس 4تا وا ص وصح فام نا ف ۶ یضارا ولف | رظن

 ۰ رد هاب و ید ییندلوا نکم SE كتادراو هدایژ

 ناتا تولوا طب نم هتروص تاکلاف یشارا هک ار مات توت تک
 | ںاخا الد دوخا و انع یناموسر ندا اضتفا و باح ا تالوصح ا عار

 لاوما یر تولوا تراع ندعو ج وا حاد دم ود ص تاموسر راردا ادا هب یخا را

 رومام هنو ندهباع 5 فرط هلا لبصح ندناع ضرا بحاص 19 هب رم ۱

 | شاف یسحنکیا رولوا غلاب هبمشآ هسک كس کیا یونس ینوکی ردیا ادا هرانلوا |
 ٠ نار وه یرم باح کرد راصوصخم دارا یرلکدتاباج تانضارا ا هانمان

MSدایر لییسسوا ردا ها هبکرتس ینا هب يوط  
 . تاروهظو نالا هرزوا یلدا یراصوصخم دارا كنضارا باحا هنس هاسان ضلاف

 ۱ هدا رق دوخای و یروم او نالب ردا حرط الد و ا هارف قرهلوا

 . وللثم دالب هظفامو طبرو طض راسو فراصم عقاو هدنتماقا تدم كنب رابحاص

 ۱ فاصا کارا رووا ریست یا ا عج هرزوا قفلوا صیصخ هتالو روما

 دناوع كدالب ناطباض هقشندرلن و و ها للا زوب یياكس ترد یونس ندفلاکت

 هلخلوا ها هسک یللا زوب کس اعومت هدهنس یراقدل | هرزوا قلوا یرلهصوهخم

 ءلاها هیس رم هدروصوت هدابلوا ها نالبریدتنا لیصحتو عج اده و لمحت هرصم



n ۳۲۸ جی 

 3 زوقط ۳ ره قرهلوا لخاد یتفرس ولتلک كنس هقاط یطق نال وا و

 قلعتم ٩ ی ربم تاح ی رادق» ا ك رصم قحا رولوا لاب هە اهسک ىلا روحوا

 زو وا زو كس کیا نا وا لصحم هلسا یار و ضا ندرل و ندنغدلوا كالما

 ۳ زویکیا كس ید لصا دارا: ها هداه ورف ندروک دم باح هاب

 2 وص لحادن دوخاب و هقسضت لاج رم هسنلوا دا قفلا هدايز توا ها
 لیصح ادق هراس فیلاکتو ضئاف هدنلایا مقاو هدننناح تسوا كرصم ردجاتح

 نانلا هرزوا قلوا دناع هی رم یثان ندقفل وا تلح اع ندنالوصحم نوغلوا

 هک زونوا زوح وا كس ییا نالوالصاح ندنساپم هل دقت تائیف هرتاخذ سانجا

 و نارو نوحس هبلع ترحاردقف هرصم نوردو هلص فراصم نده

 اضتقا قفلوا مض هداریا روک ذمهدالاب ها هسک شعزوسدب كب یقاب هلی زات ها
 ا

 یو ار جراخ والثم كنو و ا رد ر هد رمصح تفو ردا

 بولوا اک روش یدارا ها رضو ها | هسک رز ون وازوبح وا كسج وا اب ۳ رشآ

 زو 8 كاب یا نوا عومحا تبح نم یونس دارا داع هب یربم هدن روص و

 مسر ه1هشاتتا رفس یک ینیدلوا هد زمنق و هک دلاق رولوا شلوا لاب ه هر هخا ی

 ندشدلوا هدایز نده ا ا هک تس عو كناموسر جراخ والئمو ۱ 1

 مولا دوخایو یتخورف هدنلحم بولوا لصاح هدنالاپا هدنناح تسوا كرصم هقش |

 ندنسام راخذ سانحا نالوا نکم لش هیعاشا هلبسح ینادقف كتلوهس بارسا

 هاسرق یتردن كرلوصو ینبدلوا لصاح ها هسک زوسد ىلا یحا هلیرت ررض

 هحاصملا سح هدانناو و ِ اضتقا لبزتت ردق هغا هسک كس ندارق ضع 0

 شلر و مدقم یرادعهر هنس نحو فئاطوو بصانم رفاو یت نالک مزال یساما

 كاد هوو 1 فی رش جح زمکیدتا ادا نوجیامکت هلغلوا
 ناوید تانعمو نادلب كلام طب رو طبض راسو هدانتعم تافورصم هف نوا

 فرص یرادقم ها E ا هدهد دع داوم والم یرلهفولع یرحک و

SELE e EBIكس ا زکلای نالوا سرت صح هرزوا قلوا رام  

 لیصحت كنها هك ىلا زویحوا كم ابرق نالقهبش مولا ندهغآ هسک زويشب

 لئاوا هف رطو ردنا اضتقا قفلوا قىل عت هنر ناب نرس ءام نالوا لول یتا ۱

 اس رققرهلواداتعمزا جراخ ندنسهفناطراجت و هفاتخم للام لارنج هتراپانوب هد مدورو

 هاب رانتعا سج ییا ندنرلهصوصخ تادراو یونس كکالما باخ او زویشب كس |

O EE ۹ا یراق یا شوا نکل ودا اصح هح رک | ها  

 لی ثدح لقب و رک نا الو نکرد ها کف |
 بسیج



 هیچ ۳۲۵ ی

 سح وال ی راصا سل | ندقمراق رح ها ندن رالا هقشد ند داوا و لالتخا

 ید ندیم وفم الظن هم رظرک دار اد لات لتد

 تالصح هدرللم نالوا یعش جرو ندناارح کیدا لوصحا میدع هرم و عفن

 شعب ادا انع تولوا لصاح راد ساک رامو هل و هدنات نا
 هنادودعم ندتنلوهس ناسا قفلواصصحهدبنا نوناک یقو یتالبصحت ك رالحم ندا

 صال اهن بونابط هنساطعا هجا هدایز ندناصق ءییاها یسهلوقمیجتفح و ولبوک ید

 ین رلکجهربو اضرلاو عیللاب هدهیعم تاقواو یتیدلوا هراچ یریغ ندناموسر یادا
 نوصمندلاح تسارخ قرل وا وا رب هوا تاق کیاو ندقضت و رج راهش ادا ۱

 افخاو نفد هسبا هنره رادو اشاو دقن ین رالام نکیا ققح هدنرادنع یراقحهل وا

 لیصحت هلینعت رکسع هن رلرزواو یرلقدمراقبحهجراخ هکدمروک قبضت تیاغ كردبا
 دف دم ا نام یه نا وا هک دسر ما مور وه

 هللا دادمتسا ندارق عقاو هدراوج هدلاح یرلقدلوا ردتقم ههعفادم قرعلوا رادربخ

 نالوا یزانکسمو باحصتسا ی راتاناوح و لاتعو دالوا الاو رادتنا ههمساج

 هلا یرافشاک كنه رق اضم راردنا راتخا یرارف كردبا كر هیلامخا ةيلاخ ین راهلق

 هلکل ریدتنا فقوتو سح ردق هصنلوا لصح لاوما نالوا بولطم بوایروتک |

 كنه رق ؛یلاها نمهل وا ما جتنم هدتقو یه هلضف ندنش دلوا تئاطا ءیدا تروصو

 دق قانا وخ صلح هللا ادا یهبولطم لاوما هبسرولوا كح هل رو هلا یاناوح
 حج رت یی رالوا فا ندقاحا ه روس دن هیت | تخورفو كرت هللاناطناض وبما

 قسضل و ربح د رح اس هنب راکرلک هدا د ENE یراالر هدهبن ۳ هلا

 رزو ورناسکسو رشقلا هقشب هقشب هدنرلاضق ىتلا نوا كرصم نوجا یليصحت ها هلبا

 هلا ها یزج اینک | یخد نارادلبصح هلوقمو بودا اضتقا تحت رکسع رق

 تقد هطب رو طض مزاول ردق هه هقش ندرلن وب رلردا تدوع ندنراترومام

 یلاخ ندیدصت هتراغو بصغ ارق ؛یلاها ید هسنلوا تیاعر هنسهدعاق دیدهت عاقاو

 یرلکرلک هل وا ثروم یتاددعت و راسخ هلوقع و ثعاب هماظن لالتخا انوک هن بوشوا

 هدهنس هرکصندقدل وا فرطر رهن ناغط : هکهابوش رولوا مولعم هلا هظحالم یندا

 فراعم هموقم تدم بولوا یتقو یراةدقبج هلواج كنسهفاط نابرع یا زکس
 شنا رفت نالروا بر ام هو کرد اف OP نفی شب

E:یاهاو تحاسو رود قرطر زونه هب  eهدارق رخ ۵ ولت شانم هر  

 دوع نوحما عفدو د رط یتس هه اط ناب عو كولم نالکو عنم یناصع ندا روهط



g-هجا ۳۰  

 ۱ و سما ددموفر سوت آر رانا وا رو ترا

 رک ذلارامی د ىسەدام یلیصحهرخذ ند رالحمكح هل رب و ه مجد ا ها ۰ رولوا

 هرلراسنا عقاو هديل لحاوس اخذ نالا رظن عطق ندنغب دوا جاتح هقبضت تروص

 یمسوم یناغط كلس یلاصبا هرصم هرکصت دقدلوا رسم هلا تن رازه ینلرردتا

 یآردن ك طح وری دنلوصو د رمعم یرکسع هسارف و رمصحسم 0 ترد هدة نالوا

 قح هاب ر دای قاق رخا یدمتش هس ر كس راشاق لس نار ا قارحا هلس ره

 عطقسال كرکسع رومام هتنرزوا كب دارم یسهعطق دنح نالق قاب بویلوا رلتقو

 نالوا راکرد هدنایصحم صا یصوصخ یلج كنهموقیم راخذ هلغلوا مدختسم هنلق |
 a بولوا تلاحر بعصاو ا ندنعومج كه دن دع عناوم حو رشم هدالاب ۱

 یقراصم هرادا و دوح وم ٥ رخد ۳ هدتلاا نالوا هدب اح اقا ك صم أ

 ۱۲۲۳ نر ی ك ر 0 سه كم ز هرزوا قلوار کک نکیا د ةقم هم زال دوش هه سا

 عضو هرارابناو عج ندنرب ولر هلکعا اضتقا كلر دتا لق هنناح رصم ندن او

 ضراع تاف 2 تاووا داع هدرصم نورد ند راکدمهدنا لق هرخذ

 مدع كن راحت هس 7 ۸ 38 . یدلدا روهط ناصع اف ۱! وص ییاه الا ناد بولوا

 تقونهن رابان وب: نکیا لکد وا ضراع یک نادتف زونه هدومن هلبسح یعاطقا
 كدوق هذه ۳ یدیشلاف ند ردو ها هسک كس ید ع هدنتم نع

 یرع ن زدهب رمم را یراهاف ل حد هنسوو ږوګ هنسهعلام هطزح قاشورع ۱

 ندناتلهلتسن هرلدکسرباس یسهللصا تاما كنهکس نالوارک د ۰ یدلواددبان ها |

 ا تر رک لار ندا اساسا لوا:ندرفتس ردهدایز هرز

 كنەرخذ مه تلحو رولو قر ید یتانف كلایر والثم یییدلوا دیارعم یناّسف

 ردبح وتسم یل اخ هنحاور دوق مه و تبحوم یتسالع

 3 راخذ سانجا لصاح هدرصم ءیضارا هسح یعاطقنا كتراحت صا لصاطاو

 ی رلهداتعم فلاکتیلاهاو ناکسندف رطر نول دنا تخورف هلن اجارخا هبهرتاس |

 13 وقت مدقمو راکرد یرالح تسبارخ 0۹ هنن رلقدملوا رو هنادا الماکو امامت

 هنکو دا هوش« وعصو تریبع 1 دشش یسهفولعلرکسع هدنلاح یدوحو |

 . ردرادوع ینحهمسهلوا ن یسهیدات هلهح ور هلو ندنو ] رظز

A e SE lk ا E E E 

 بولر دتا لاق کاتو رو قرهل والد هر ه وه لا ِر SN کیا رو هل 5

 هام رک یردن كندکس نوتلاو لصاح یترفوو نوک كتدم هلقفلوا برض کس

a ۰ 12 ۰ ۳ ۰  
 یرغندکسرونلوا رل ن نالوا راکرد یرمد اموق امو تولاق یدوحو |

ENS 



 کک ۳۳۱۷ ی

 رشکیا دوخاو رشالا زوب هدرابآ لولما یتآ نکا جاتح هبا هسک زوب زوقط
 رد ییصح هدایز ندهشآ هک زو

 هدنناذ هسالوا راظنا قرص ندنرلناصع ندا روهظ هزمهلع تاعفدلا رصم ءیلاها

 ماۋ قولىمدى واعماردق دن ون عقد ترا وا موفق لح
 یرادادعتسا هار یخد هسا شغل وا ا رجا ند زه رط هسراقح نوموقرم هلماعمو روط "

 همه یلک یت ید هرکص ندنوب یراتبغرو لبم هزه رط هلبزلب ولق باج هایبسح ۱

 تر اعم اا نالوا تسلاوم تاسا مدقا و تشابم هادا و قالخا ارب ز ردحاتح

 هزارش طار هرز وا ص واخ هلغل وا راکرد زمتقناوم ههذم و نیا صصخ و ۱

 ۰ رولوا یوق رودح ر یر سه تن هم وق سم علاوم هسح

 تلودو نادرکورو رفتم ندنسهفاط لول یعالا شف ف نوموقم لاا

 هدهسا نابعو رادد یراتدناخو فوح هدیالوا توشوا رکشهاوخ هتسعس هب هبلاع ح

 هر لوصهدهسا هدای ز هرس هناراصا هرات للمیرالم تهحی دهنف رط ولهسنارف ۱

 + ترس ود 9 هدد هاط تروص هدف رط و ندش دل وا یرلشهاوخ الا هتعاطا ۱

 ندنویو شاط یودا طاح ا نیش یخ ردق كس یا را تارک ها
 هزکصاخوب كرکو ههتراباون كرك ندنفرط و تفلا بسک هللا هکم فرش هوا
 شخوا ترلع 3 هل.سو هنس رالاب ناما هج ایف ا ءلاها یر و ندا دراو

 ه رمهم نورد هبلاراشم فرش ورد دنلوصو ماش كن رات رمضح مظعا رے نکا

 ۰ رد ها و طشسم ییا ه هادعا قن هنساقلا كي ولهرتلکنا ندا توق ۳

 لوا تولوا ع ره كسر زو وا لاسو عاص هد ضدورو ناح هف رط و

 هن رخاوا ینا نوناک هام ناو زمض راعم یرع ندنسهففاط نا رعو ا هدا

 هذه لالا یدلبا اضتقا قلوا لوف هلاتقو برح مون لک روک ذم رکسع ردق

 الح یسهلح ناه قحا بولوا ناشر و تتشتم هفانک او فارطا یسهقناط كل ول

 لصا یاس نواف ادغام ند راس ور یرادقم زوش ترد شلوا فلتو دوجوم

ETE:تمدخ نمرکسع هاغل وا دوهشم ییدلک للخ هنن راراتعاو توق كنب  

 هنس هفلاط نا رع تم یراتعح هدنحا هقفد ر هدلاح یټ دلوا لوغشم در

 | هدنعدورو نح هلغلوا موفر نیشن هکر حو یودب هقشب ندنکیدلک ناصق ید
 ردا لو یر ندفرط ر الغ ی یرابتا

 | هب یلاهاو ناکس ود كرلک هلا هلع 8 یاضر هد زمغل دقح ه رمعم مدقا ندوب



 هی ۳۳۲ تم

 ین ید ران ال وا هدزمنمدح هدلاح ها ندنهح ی رلکدروک قالخ هعفد ول

 ریمضلاام یار جا هدن ر وهط تصرف ناه و رضاح هتناسخ E هر

 روحا هدنحما نار زح یتح بولوا هاو لدتسسم ندلاوحا نارق یرلکح هدا

 یراتط وظح هرم تباغ هدقدلوا عومسم ییداوح یبدقح E هه رق هدناناح

 یرا رضح مظعاردص تادلا کیا هدنحشا نمشد هرزوا لاح و یدا شلوا و ۱

 ارادت و عج هلا باحصتسا 4 اع تلود یالکو و ِِ یارزو نالوا یتعم نت

 ماحتقا و موم همرزوا ندهدیدع لاح ارش و را ید ا4 ناو ما هرکسع |

 ندفرط ر و تناعا مزاول یاها ید هیسور و هرتلکنا هقش ندشدلوا هرزوا |

 ا 5 هصررزوا ییلاها و ,E موم و یرصم راک هبلاراشم مظعاردص ۱

 ندزب ید نابرع هه نالاق هرزوا قلوا نرادف رط لر توعد کمردشا

 اا د ها سام رد رعوک کید لاا هوا ناف ورا

 اا فلت یبرکسع ةاطرب زمنمشود ردندنالاح رولوا مولعم هللا هظحالم ۱

 او هدنغاط رت امدقم بولوا ردتقم کا ماط ر هنر هدننشع هار ولوا

 هسا شلوا مزهنم هدلحم مان هرتالاب هدقلارا وب هنو هدنناح روخآ هرکص ندنآ

 هدب زک كزعا رف طاتاس شلوا فلت نهر هدهددع تارا نانلوا 5 د ید

 تک زه راج ود هرک رب هلغوا یهاط یییدمهنلوا كران یرارخآ هتسرب یراختتمو

 ۱ ردق سه ده گو ررقمسما زمغحهلوا دوان و وع هلن هعوم تاّه قسلوا |

 ۳۳ اا راف رک ههموقيم تلاح ان زق ید هساروسجو یرج

 یک ویوو لوسایو نوو نرانروو یرلافف ند رالاغوا كو هدکنج یاننا

 هداسو یراوسو یعومت ناه كناسدنهم دز هللا نم رالاب وا مانیو بختنم

 ۱۳ اا ندنلدلوا فلت یرلهدرک سو ناطباض قوح یف هم زکسع

 تفافر هب هت رایان ود ید ش ید و تع نعندفرط وب امدقم لارنح ره دنح

 | نود ندرادةم یناثلل قر هوا یراع ندنامزاولو هسالا و تامهم و هحلسا هلراعا

 هدنتمدخ هج رک | یرادقم كم ترد نواو چ وا نوا موبلا ندنمرکسع شلاق

 ناکا تماقا هدراهناخ هتسخ یژک | كرلحو رج و هتسخ نکل بونیروک موادم |

 هفاسم هجا یف lL لحو راد وم ی راکرلک هدا حیجرآ یتتمدخ ودرا هسا ۱

  ندقلوا رادیدب یرارادتقا مدع هتک رح هایسح یراجازم فعض هبلوا هدهدمب

 رکسع رف كم نوا کلا نالوا دوحوم هرزوا قلوا لباقم ها نمشد یثا

 تعسط ندفرط رب و شم روتثک روتف ندهرفس قاشم یراقدلوا لمحتم امدقم

 ضراع ن هوو فعض ندضایماو مار < ر راحود هده اس دوخایو ندمیلقا

 ( شوا )



 هی ۳۳۳ ات

 هدف رط و اسم و یره یرلتیح و رحم یمادعام تولوا ترابع ندارم شلوا

 یراتقال رادم ولرد ر هرفس هلتهج یرلالتا هسراتلع مخز و دمر نالوا ییوتسم

 یر مو یسهطفاحم كتکلع ردا ناعتسا نافاسم تعاس زوشن هدنروضو یدلاق
 هبردنکساو نط رو طض كنلاها سو كن زوب هرک زونوا نالوا زمتمشد رر

 یمرکی هک عقاوم راسو طایمدو شیرعو شیوسو رصمو هجرحو هیناجحرو دیشرو
 یوزح روک دم هدالاا یراعوصخ یتسارحو ظفح ران وب ردهقْط و هعلق چ وا

 یتا شب زکلای یراترضح مظعاردص یان ندکمتا اضتقا قفلوا هرادا هلبا رکسع
 لخاد هرصم هنا ع الب هسلوا كجهدنا موش ندفررط یا هلک رادت رکسع كم

 هدراتق وا شدقع یک السا لهاهدشا روش تو
 روهظ هنقح هترابات ون هروک ذم تلاح رلهسلوا شا موم یخد ندنف رط ماشرپ

 روهظ هعفد کیا هدنحا یا جوا ههشحو«تالاح حورمشم هدالاب یدنا رولوا شا

 روتف هسلوا تراسحو تربغ رده یه هلغلوا هوالع ید یسهلب ابو تاع ندا

 كلين رهن هدکرابم ٌنسوب قرهلوا ردک تیاهن صوصخابو لاتحا دع كمالروتک ۱

 شلاق مورح ندوص هبلعءانس بولوا یسهنس طح هناغلا ةباغ هل ره هنابرج تعرس

 یتارف طاتاسولامش وا و لارنحنال وا هدف رط وب و یی دم الا مالصحتوک رب وندارق

Oنا مزج ننرطدتا دوو تش هدر دوم  
 لاح كنهسنارفو یراکدتنا ذاما لامآ مدقا یتدوع «هسنارف اد رف اد رف یر یه

 ارد مسوم بویمهلوا نا لاسرا دادما E فرد دنا نس نوا و

 . ردیهاطیب دلوا فرط ر یدسادادما روهظدع امف ا هنس هظح م ینارذک ی خد

 راکرد یرابتعاو دانغا هدنقح لارج ر هلق هدانز ند هل ك رکسع نالوا هدف رطوب

 ۱ رکسعلا ناب یسملف احا LEN ا هت رابات وب هلغل وا

 هلتیحو رورغ طرف هدنناذههیلایموم لارنج قحنآ بولوا تیظوظح ثروم هچرکا
 كتحلصم ناسلوا یلاخ ند هکل توا ردنا لیمح و لو هنس هدهع هلغلوا لوس
 دانساو وع چ قلناح هدننقح الا ام هکدسا هعلاطم ی وعص هجرد

 | كركسع دوخاپ و هرذاحم نالک هروهظ لاطاو تقولا سح ازارتحا ندکلردتا

 ه رزوا تروصو ےس قنا بولوا راکرد یکح ها نهذ فرص هسنلاح تمالس
 شفلوا ترداس هاناو طس ه کف رط و لاح تقمق> هعف د ول هننبدل وا میلوُئسم

 هد دغاکوشا هسلوا نکع قغلوا ناو حرش هلا ت ناسل تقک لصف د|

 یربظن و لیدع كرصم ءیضارا الا سه ی ردمزال کیلا تقد ناعراما هروک



 هی ۳۳۵ یس .

 تاشن ندنفداصت همولعم تاعوقو یچآ زملوا راف رک هلاح و, نکیا ماظ کوا

 قفلوا سا یفو زمتماقاو نطوت هدف رط و و لبحمت راتخا هددورو بودا

 هنفرصت روا شیاساو نما كن هموقص ءیضارا ردا اعا ینکیدلبا اضتقا

 باحاییکلم تسارخ وام یلزارتسد تنا رع ههاطو ابو تاغ قسل وا شل وا سریسد

 هلا احا او ااو هدف رو دنحیاصم هڪ ردا

 دهع هانناکسا ول هسنارف هدبناح لواو عاحرا ینسهعدق ترهش كن هروب نم تکلف

 هنغجهلوا رسم یعادا كلیدعس كلمر باانیثم قجهلوا ماع قازرا مسقم هدب رق

 ی دل وا عقاو هدا نللوح هلا ایر د يا موق ص ا 1 کی دلاق ی هاسشا

 ثحهدادشو دمآ صصخت و تل وهس ر ادم هنساح قلطم ا 8 تار راحت نعمت ندم می

 یالحا ی ودبا م ها یدوحو كنا 2 ودر یوف ه هرز وا قلوا ت اص هس و هتنافس

 نزاوم اعا هلو ندنو بول وایساق ود كلو وهم هسنارف 0 و ندنامد

 لاس راو ثعا دادما ندا اضتفا هلسد رب ر دشا e تام زاوا ه لب روصو

 أ هل وا ن $ E | یتنما باسا كدادما قح هل وا لات ا حر دو 9

 درطی ول هسنارف n دوخایو ول هسور هسل وا دا یطسض ك رصم ءےتارا

 هل ر وص قمراشح ندتحاصم و د الا یا یزو طص ی رصم هاها كما

 .ردقو قرف ندح ورت یتحلصم كمر و ماظن هنس رلتماقا هدف رطل وا

 أ هب هباع تل ود یاضرو ۳-۳ ماكنا یراق ون هد رص+ باح هل ون ندو كن ولهسنا رف

 | 2 كنهباع تلود یاضر التسالا لق قرطلوا قحا بولوا تلاحرب فقوتم
 ۰ a . AN م

 شمشود هنلا تن ول و هسور هماع 5 هعف د وب | رظن هک دن روا دع سم

 ۱ صع ضرفلا قا رطیلعو سهاط ونا لباقا یعدنافر یسهدعاسم هدنابوت نکا

 | ند هبلع لوک فرط زمتماقا هد مهم تاب دمش ها.ط رش ار دع مت یم هر اط ح الام

 ردمابو رادوع یراقج هلوا یضار ول هرتلکنا هلس هسنلوا زوج |

 نمامتود هش هد زک دما بویلاق نم رفس هده رق هدنقو نم دن را رکا یس ر رص وام قم

 هقشد ندنغدلوا هدزمتموکح د یرلهربزج هطلامو هفروقو یلایا الاتاو دوجوم

 یلصاما هد و ارت ار هتنروصضامعا هسالکد تصخ ریهملعتلود

 یعالاةیاهن و تشهدو بعر عاقا هنک المایتیدلوا فرصتم هدنناح دنه كنهتلکنا
 ک١ هسا هن یھ ی دلوا هدنساعدا یدادرتسا ندولهرتاکدا كن هذا رفینسهاخت رصم

 تلوهس لصح هنمطتت هلاصم بولطم قفور كردا فیلکت هرزواقملوا لد

 .دنهاکشی روحا نکیالومام یلوصح كما وب هلغل واسم ین دلوا ترابعندنس هینما

 ( عاو زا



a ۳۳۵ = 

 یسهبقییترت رصم بولوا رامرات طلاصم فا هافاوا فلت نما ود هدب راح عقاو ۱ ۱
 ۱ هب ادعا *یدابا نوجا مارا ه رەس نالعا یهیاع تلودو بدم هلک رکسع نالوا |

 ا ییطنم A رونه هاب روطاریعا هحع و ین دل وا هنر رمس رب |

 | ندرزک ۵ جا كنم ۳ هسور هقش ندضشدلوا سس هنلاعتشا رارکت كنه راح |

 ۱ دن و ا الاتاو لاحرد یا دلوا تصخر هاو هن رلدورو هد ودح ۱

 ۱ ها تفاطاو نسح یدلوا قفوم هرخسنلو طض كن هت رایان وب هدنزفروک |

 | ناد هم وق هعقا و او ینداواراتفرک هادف ءیدایا نادلب و کالا راعشت رهش |

 تشهد ثار ا هدک الما یرافدل وا ف رصتم هدتشاح .دیه كن ول هرتلکنا ه رص

 | نیهر تاسرو ریبادت عیج ا روصت هلکعا اضتفا كعا غامد ها ندنلاخ

 | هللا لبم هقرط مالسا لها هاکان تلخ رصم زمکیدتا نظ قفتم تسودو لطعت

 لئاطو لصاحم زمتهو یس یشان ندکعا اضتقا زعاق هعفادنو طفح ماقم هرورضلا

 | فعضو ناصق و لزتت تلاح ندا روهظ هدنعرکسع هذه ةلاا ردراکرد یتیدلاق

 ناش هدنساغاد نا شنا یادش هرد هنهلع یلم کا
 و عسو لصحام لذب هرتلکنا هرزوا كمان دورو دادما هزفرط دعب ایفو

 هلا مالسا لها هکمادام هل هدلاح زمغیدلوا قفوم هدادما تلج نکیا هدکما |
 كىو رلکتاو یتحهسهلوا را ا رط ولءکنا هلوا زرد رااتشا ۵« راک ا

 ماظن ساسا ها ا یس هدام رمعم هما دوخاو تب یاضرو یار |

 هلغلوا یمولعم انعر كن وا هرتلکنا یح هما تغر هحاص هلع تلود هدا |

 مزتام یلوصح یحوصح رە ها ه دیس همان دهع ید هام هانا فک ندو ۱

 ناکا دوخابو هال ,لرو و ارظ هشدلوا ند هلوقم روف و

 ص رب دب عقاو هدنال وا هان هنغح هم هل وا نمت زئاسو رارف هدف رطل وا هلس ر وص

 نالا تاد حالصا هلا هہاع اود دکب دلاق یدلوا شمالوا ما جسم هلهح و رب

 هزلاح فعض هحرد هساک مزال قفل وا ربح تو تُ اط زوج هلو ندو هنن ر وص

 هر هل نامه هدهاعم الب دوخایو قلوا فلت هماکلاب نعرکسع هش هدنسهحش | رظن

 ةلخت هکوللاح ردررقم ی هدا اضتقا كما راتخا یر ندنراقش كمرب و رارق
 دیس ابو ةافاصم و حاص دد ها رافاحوا طااصو هلع تلود قر هلوا لد هرصم

 تا زاسما زمک راکهل وا جیم هدهمناعع تالا امدقم لرد ةالاوم یح هع دق طباور

 قحول وا EY هام | هماع تلا ود ۹ے شىل ندنغحەل وا کش یساها قلاساا ۴ اک كن رام

 یح هلک مزال یسەلخادم تونل وا هدننروص هناکس ولد رتلکنا هدنسهمان دهع و

۱ 
۱ 

5 3 4 OL 1 : ۱ 
 دعا اف ۵ ی هدامرصم هدیز وص ول ردسع یلومام كلر دا دع لدم داوم



a ۳۳۰ = 

Eرک ذلا رام هلغل وا سا یی دل وا شما لول یفو هلاض4م دفع هل تل ود  

  هلصف ندنخج هلوا هدنس هاتم همدقم هنس ا یس همان دهع هبلع نود

 مزاتسم رک ناللغا هب هبلاع د ندشئرط یلود هس ور ناک هح و "یا ىلع

 كکلاع نالوا ا عر ند زەتموكح ءیداا هد زک د جا E وا قرهلوا

 ۱۳ نوا تو ناوص كنهموقرم ظالم رولس هوا یکم یدادرتشا رازکت
 رسو حتف هضق ؛دروآ ارح كرکو نمامتود كرک هدانا وب هلجزا بولوا ررقم
 ىج وم هتتلود هرتلکنا زوق نالق هدهرق هلسهسالم قلوا اه كلام هفاک ناق

 ههم وقص تلود یافت تروص كنول هسور ندشدلوا تشخو فوخ همهاو

 یدسحو هطعو ثروم یورد OEE CPE PE لاح رهل هرزوا قلوا رطاخ ءیداب

AN۱ رک  
 ندا عمجت هدف رطوب هسلک مزال كما برح نالعا ههبلع تلود ول هسور ندلا زيت

 هلع تلود لر باتش تعربس هنس هظفاح كنهننامع كلام هاکلق مالسا رک اسع

 هل و ندن وب  رظن هنفح هل وا یضار هحلص دقع هرزوا طورش. قفاوم ه زهاوخد

 هاسور قحلوا رادم هنمرارقو فقوت هدرصم باخ یربغ ندهروک ذم ٌهعقاو

 یسهداف قاهقیقدرب زکلاد قرهلوا قفاومان هنسهکلم طاصم كنهسنارف نکل نمەلوا
 یی دل وا قافتا دقع هدنس ییلود هبسور هل روهه هساارف یبم هسهظحالم رولوا

 هس رز وا هبلع تلود مدّقم ندنماتخ یسهحاصم كن ول هسنارف هل هیاع تلود هدلاح

 كنهملع تلود یا م یاصقا كنولهسور ارز ردک رک كماما رفس ول ههسور

 توق فالتا ندهءملع تلود فرط کا یاب نمرفس مزب نولوا یتحلصم یتاارخ

 هسنارف هلع تلود ندلا رت هسا رفس نالعا ولهسور هدانا و سکعلاب و راکرد

 | یاس زعاود هرفس مزب هلغلوا راکشا کحهدا ترداس هبهلاصم دقع هل روهح

 . رولوا شلوا قرفال ندکعا تمدخ هولهیسور

 تدم هلر هدهاشم هل رظن انن ر شلوا بارخ فرشم ینهینامع تلود اراص لود

 قو کنهموقرع تلاح نالوا لود روما نایانشاو سرت یتسهمساقم ورد هرفاو

 هلغلوا ندهمزال یزارفا هصح ههسنارف هرو هن رل هظحالم بودیا بره تاغ

 . رلردا ص صح یرصم

 قجهلوا قافو مدمه هدبابوب هکلب و یراتلود ولوا كناپوروا موق رم صوصخ هکیدلاق
 هرتلکناو هسنارف هقش ندنفحهلوا مزاتسم ینوکت همیظع تاشفانم هدننابم لود

 هنعفدو عنم ماودلالع كن هموقرص تلاح یروطاربعا هجم هکل و یرالارق ایسورپو

 ید هنسبا دعنتسم ا کا یراهکلم تحلصم یاضتقم كم یعس

 ( قتمر)
 صیاد تب تیام اش ته ای ای تن سس سس سل



 تو توش را ی ات a دا ی

 < جوج ای

e ۳۳۷ Ee 

 بولوا نکم یطض كرصم هروک هبهبنارف هدنقو لوا هدلاح یتیدنلوا ضرف ققحم

 0 ثح دا ھام یموج كنولهسور ی رلکهدنادع ناحمصخ هیلع تل و دهقشب ندو

 | راکرد یتفاطلو نسح كنهسنارف ردقو هاتشا هنکحهدا توعد یولهسنارف لاحرم

 ۱ یاس لود و هجا راو تو كرکو رادقمو ددع دل رک ینلاش# ناکسو

 ٠ هدا وروا یشان ندقلوا راکشا یرادتقاو توق هلسسح یقوم ها تست هنکلام

 هدنسهحش هقش ندنشیدلوا دوهشم یسهدناف ولردر ینم هنعوقو كلهتشک رب وللثمو

 ییدلک هلوا عتمتم هدزکد ما هلبروهظ هدیدج تلود رب هدننروص بلغت و توق
 . ردظ وحلم یتمورح نددناوف

 | تاعوفو)یشد ندقرط رم بوعد دما هرم تزاغ ها مر ار ما
 | نمراظسا هسروهظ تاه ًاددح ند زکف رط هلغل وا كنت راتفو  رظن هر هح و رشم

 تلاسح شرو نغدو م ووو نجوم یا ا
 هلبسهیلخت كرصم لاح همهب هلغلوا ققح یروهظ تالاح بحوتسم یتساقلا كلمو
 كنهع دققوقحو دیدحت ییهعاصم هلا راقاحوا طیاو هباعتلود قرهلوا لدب اکو

 هنيا هنره زکهظحاام هنقح رصمو ییدبا بجاو ثبشت هنبابسا یدیأتو ےک
 | هللا داجا هلا رر هلا رولوا قفوم هبهلاکم سرت كلارنج ر هلق قحا یسارجا

 | ندناهش روهظ ندزكفرط صالا اهن و ی داق رصحتم هنسم دتا تفو راصا

 هدف رطوب و ندلاحو تقو باجحما هبا رولوا كجهلر و رارق هرصم ٌهبلخت مدقم

 كنه راس لود هللا هسنارف هل ها هاد قمالوا زفوقو اعلق هراکزور عیاقو

 دع قباطم هت ورو یشیدنا رود لوصاو قفاوم هزعروهج لاصم ًارظن هنلاح

 ۰ ردروطسم ود هنا ققح هد رک دنع ی دلوا شعا تاغن ندنفب دنل وا

A) 

 * ردسروص كنهمان دهع نانلوا مط نوچا ۳ ةا 3

 یسافطنا كماصخ ٌءران نالوا لعتشم مانالاناب ینم هنساسا قغلوا هبلخت هب رصم كلام

 ر هلو ر ناکلرتسوک مات قوشو شهاوخ ندنف رط هحالصو حلص هدننمض

 ماقم «یعاس مظعاریزو تلذک. لارنح جیاسو و لارنج هرذ صخ ص ندنف رط لارنج

 باتکلا سرو یدنفا دشر ینطصم لوا قش رادرتفد لسع ا ندنناح

 مظنتو دقع هرزوا طورش ییا یمرکی یتا هجورپ هدنرانب یدنفا خسار ینطصم

 . ردمروص هطاصم داوم نانلوا

 هل رلهعتماو تال او هحیلساولهحنا رف هلجاب دوجوم هدرصمنورد  طرشیلوا

 بوک ر هنیرل هنفس ودنک هداروا بولوا لزات هنرابناح یقوباو دشرو هب ردنکسا

OT) EF ) مان داج ( 



e ۳۳۸ قم 

 هد رو ص هامر ندحلص دّقع هدننمض زیهح و ههل یلەر وب نم نافس هل وا راح

 . هللا دوروو هجوت ههردنکسا هسمک و هلا كس الا ط هلع تلود

 ر هدر صم ًارامتعا ندنح رات یلدصت موب كنهدهاعم وشا ۱

 ES ید یافس هبلع تلود هدف رظ تدمو بونلوا دقع ا یا

 یرلکدمهدنا لاک او ماما ین راتحلصم ول هحئارف هد هر وک ذم تدم هللوا نیهحت یک

 ۳۳ هلاهاو و :اتسعا هکراتم و: هللوا دم لهم تدم رر هتساضقا هدردق

 هنلوصح كنه ولطم تحارتسا ندنش دل وا نوحما یوصح تحارو نایمطا هدنراش

 . هللوا ماها ندنف رط

 ر هلقو هباع تلود كد هم دا 1 ی راتحاصم ولها رف ط رش نح وا

 یسهدعاق هرتلکنا هدننمض قمالوا لادحو تموصخ هدن ران ام ا ندنراف رط

 E یر هاو هم جا و ها هررقا
 ۱۳ را ام یکساراتعا را طو رش ءاضما طرق درد

 دهنوک شا نوا ندنحرات یلدص هنو هللا هدا یەلاص ایعطق یرک اسع هساا رق

 مدقم نوک یتلا ند رصم هل و هنل وا هل سل و ۳ IE EE هروصنم

 رال عقاو هدنس هقرش تهج كلن بولوا ناک هد رح لحاسو هنلوا هیات شیوس

 رونلوا 5 هطلد هنلوا هسلخت هحدرا یررب فقوتالب هدفرظ نوک نوا ونشا

 ۱ دارصم یس هسلحش یخد كلحم نالوا شعا هطاحا كرام لم یسهش بناوج

 هسدم یتاقحلم هلا هسرغ تاهجو هلوا هرکص نوک شب نوا ندننوک یس هیلخت

 هسنارف یرلارو طقف هلوا رمتسم هدنرلدب ولهحشارف كدهحنلوا هل رصم

RSقلوا رمتسم هدن رل دن ول هحار و دهحنلوا ردحنم ند دعص تاهح یر  

 هملخ هدد زط ر دم داحس یناقلعتمو هس رع تاهح وسشا ندنشدلوا دب ال

 هام وشاو هلوا زباح قلاق هدند ول هسنارف كد هدم ءاضما هدر دقن یندم هل وا

 هنل وا كر هرزوا لاح یراقدنلوب یسهفاک كرالح قح هنلوا

 ا رصم نکد هوک قرف ندنسادتا ییناضما هلاصم  طرش یش
 . هنل وا دم حد نوت شل هدر د ید وا نکم هنل وا

 ۳و لاوما یرک اسع هحنارف ناد دنن هم لع تهح كل  طرش سلا

 رک هدنراقدلوا ھار نوحا قلوا قحام هش رود را كوس هلا یر هلوحو

 بوشلوا ضرعتو هلخادم هش رل هعتماو لاوما ندنرافرط یاها كرک و ولامع
 . هل وا هلماعم راد هشوشل و تعشم صا هن رلود 1

 رش E هللا همالسا رک اسع ازارتحا ندنعوقو تاداصمو ماصخ طرش ىك

 . هل وا دعاتم ندنرلرر ی ای هارو
 ا

 ) یز کس {



 هنر

 هحناررف وا ر روا اتشما رول 8 طرق یک

 رسا ندنسایاعرو هع هلع تلود كركو ندمالاسا و م دوخاپ هدنکلاع

 هیلع تاود بونلوا هیلخت یرالییس نوسلوا هسیا رولوا ېک صاخشا نانلوا طبضو

 . رهنل وا قالطا "ةبطاق ید یراهعبتو یراس ولسن وق هجنارف سوح هدنکلام

 ین دوخایو ینیعاب كراحت لاوما طض ندنفرط طرش یحزوقط

 تس لاک و ندفارظا ییا نوحآ یر ۰ د هنلخ هوا ا ا
 ۳۹ ی هدلوساتسا تولوا

 دوحوم هدهرصم ءیضارا هدنراتماقا تدم كنول هحشارف طرش یعوا

 یراداحتاو یتافتاهلا ولهجنارف نوسلوا هسیا رولوا ندتام یننق دارفاو صاخشا هاب
 ۰ هل وا هدر بونقلوا داع ت

 عوجر هن راهدلب و بوکر هراهنفس یرکاسع هجنارف طرش یجنر نوا
 نذا ندنرافرط ولوقسمو هرتلکدا كرک و هسلع تلود كرک هدنرلکدنا دا

 . هلوا هدیسر هبهسنارف لحاوس هرزوا ناماو نما را هنفس هکهنلوا اطعا یرلدغاک

 هرلهنیفس هب وسنارف رک اسع ناک هدرصم نالا طرشینکیآ نوا

 یلاحر هدحتم كلام ناتو هلع تلود نک د هبحس وا لصاو هن رلهدلب و تک او

 هحنارف كلذک هللا دهم هتسرامانوا هدیجحنرو هدرزآ هلق رطرب كنهروب نم رک اسع

 هنهلعو ةش ید رز ندنادب رو اار كنهملع لود ی یر اع

 یرورض صاو هنغج هبلوا رداص لاعفاو راوطا بحوم یتاداعمو هنن راقج هبقلوب

 هنب راقج هبلوا لزانو دراو هدودح ادعام ندناحاوس هجنارف ن زسقلوا بجوم

 . ردشملنا دهعت سفنلاب ید لارنج هلق ماع رکسعرس

 هل رکسع هسنارف نالوا هدرصم نوجما یس هللخت كرصم طرش یحنج وا نوا

 كنیرکسع هسنارف نالوا هدرصم هداشناو هلغفلوا دقع هکرات تدم هام چ وا

 قتفتمو هبلع تلود بولک هنیفس چاقرب ندنفرط کلام هسنارف ن رسقلوا یعولعم

 لوخد هنناهل هب ردن کسا ن زسقلوا راد رخ یناطراض ی فیبر الف ود لا

 كما جورخ ند روک ذم نامل بولا ییوص بقعرد هد ردقت یبدتا

 هکراتم طورش یخد هدنقح تلخ راهنفس وللثم و هلغملوا هدهاعم ندنفرط

 . هل وا یعص

 یس هلت كرصم ههسنارف ندنفرط ربهلق و طرف یحند رد نوا

 هی :ییراو هل الاس کاش و اقا وا تلخ لب ناب کیست

 . هر و دغاک یواح یتنما
۱ 



 گم ۳۰ ی

 یشاومو ۱۳۹ دوحوم ه دن رل دب EERE هس | رف ط رش یجتتلا نوا

 دعب هتیافس بولوا هدن راف رصت و طض كد هي ديا لوزن هراهنفس هریاش یاش او |

 هلوا رد اهب هاشایلاشا هناختحو بوطو یشاوم نالوا ربسع یل بوک رلا

 هسلع لود یند هبایشا دوجوم هدنرافرصت تحت دوو یک اسع كلذک |

 كس چ وا هل راهطساو راصخ ص بوصنم ندنراف رط ر هلقو یلاما زیلکناو ۱

 ندا هسک كس چوا وشا ردقن یه هروبنم یاشا بوتلوا عضو اهب ها ٣یک

 هرزوا یب رط فلس هروب نم غلابم خد هسیا رولوا احا كمشود صقان و نود

 توصنم ندتفرط رهلف رعشم ین دل وا ملسا و اضطعا مالاي ندنناح هبلع ت تلود ا ۱

E EE 

 طورش ءاضما ىس هنلوا ماست هلا راطبس یت | یرک ذ ها هسک كس چ وا |

 زوسشب هرکص نوک زوتوا هاا هسک زونشب هرکص یر نوا ند هام

 هسک زو چ وا ه 11۳ نوک ىلا هخا هسک زون چ وا ه E ها هسک

 یکاسقط ها هسک زوب رح وا هنن هرکص نوک ناسکس نوک شم نوک شعلا ها |

 هلیس ها یلناعع نه هكا وشاو هنل وا ادا ها هسک زوضن 9

 ندن رلدالکو ۳ هتحلصم و ندنف رط هبلع تلود بولوا تراع ندشوغزومش

 وا اتما رلهما طو رخ زارع ندنفوطو هنلوا ملت هاش رط فلس |

 . هللوا لاسرا هه رصم دالاب یرارومام هروب نم تحلاصم

 را هلوج هه وسلارف ر TEE هنعم هل روهش ظرمت  یحشزکس نوا

 کا دشو 13 هطاسدو دمشر نده او هب هب A طاسمدو دشر

 .هلرو تصخر

 مولعمو تاثم یعوقو نوعاط هدنناهح هس رغ دالب طرش یحنزوقط نوا

 دوخایو روا هتسخ ندنوعاط نغلوا مزال زارتحا ندشارس یثان ندقلوا

 هدنندم ها روهش بول وا ر وج یلوخد هنافس كرل هتسخ نالوا ا

 اک ندک دلبا ةاوادمیماطا هحنارف هدن دمت یناماو هباج مظعا ر | ۱

 هسارف و هنلوا عاحرا هنر لەدلب الحاع هحنح وم طورش ینکیا نواو یجشرب نوا

 (كنیرکع )

 چ وا کج هدا ج ورخ ندرصم كنس رکسع هسنارف طرش ینشب نوا 1

 تانک نالوا رب دهن نوحما یرامراو ههسارف و هلا بول ر ه هراهنفس و هدندم هام

 ینیدنلوا نعت ندنف رطراصخ سم نوجما هیوسنارف رک اسع هدنفرظ تدم هام چ وا ۱
 . هل وا اطعا مالاي ناصو جرو هراو یادغو موم رادقم

 نالک مزال ی ەھ رز وا قلوا رادم 4 تا ةه راصم هسا ط یحند نوا



eدیگ ۳۸۱  

 نایت نوا ترازال یرغوط بویمراقیج هنالرب رخآ یرانوب یریدم كنبرکمع |
 . هلا هیت ادکؤ م هنن رالاش وا ینرامنا لقن هلع قح هللوا

 ندننناح یکسعرس هنیرلطباش یک نوجا صوصخوب كلذ  طرش ینمرکی
 لرو هگیمروع یهنیعم مایا هدنلح هنتنارق هکهلوا رادصا صاوا دیدش دیکا

 ۰ ههل وا هدعاسم هن رلمشاتس هلع هقش

 روهظ اضتقالایدل دوخای هعفان روما نالک هرطاخ  طرش یر یمرکب

 ه هرو نم طورش اضمالادم هلسار كن رلصخ ض ناف رط هدننمض هبداح ضع ندا

 . هلوا نکم یقاا لیذ

 ناقرظ هدشرظ نوک رک یا طو ت وشا طرشت ست

 ا ها رفاه دارا نقاب بکس نکا
 هل رلاضماو رهم یواح ینشدصت لارنج ر هلق رکسعرس كرللارتج هزدو جیلسوب

 یدتفا دبشر ییطصم لوا قش رادرتفد یرصخص هلع تلود یهحس نونعم |

 مظعا ریزو هرکص ندا رلکدلیا قیدصتو اضما یدنفا خسار ینطصم تا
 | هلراضماو تخ یخد كن راصخ سم هيلع تلودو هلاق ظوفح هدف رط ماقم یماس

 اضمالادعم رالارنح هزدو كلو یهحس ررح هرزوا هکر تغل نونعم

 هدف رط رهلق 9 ندقدنل وا O هدام ندنفرط هخسن ییا وا

 .مالسلاو هلق ظوفحم

 نوناک یسهنس زوب زکس كيب كداليم راتو یسهنس یجنزکس كنهوهنارف روهج

 رهش یسهبس یجندرد نوا زوکیا كب كرو ینوک یجندرد یم رکی تانسداب

 . ردشفلوا اضماو مخ هدنسودرا هیلاص ینوک یجنزکس یعرکب كننابعش

(۱۲( 

 » تار رع نالوا فلک ا ندشوسرع ۶
 دودعم ندنسهیحز نمراتسود دعبایف كنمرلترضح فی رش نالوا هدهمنرگم 91

 زار رحت هزکف رط رخّوم یسهنظم یهجوت مدع هدزمقح هدرهجرد قمالوا
 یدادتما كرفس هدیلاوح و یخد هلو ندنوب بولوا یک ردا ققحت وری دنلاسرا

 اطا یم ر وط هدف رب و نما ماا یو اهل رشت
 . رونلوا رادتا هراخا هلغغل وا دع ندنابق

 هدهدح هلا دع تصرف ییلاحرا كناشاب فسو یسلاو هدح هلاراشم فرش

 ینجهللوا رابخا هزکفرط ندیلاعباب ییدردتبا لقا هلحم مان ریزوق ییولن اع نانلوب



 ۱ ورندهددم تدم یلصا ضیغ قحنا بویفلوا زوج ییصفت هدلعوب هلغلوا راکرد

 یشدلوا لصاو «:اح رصم هعفدوب هلفاق ندک ندهمرکم 5 ییبدنل وا ر رحم ۱

 ةمزلام هفاک كنولهدنارف هموقص ترا یدللوا اما هزقرط ندنناح هلاراشم |

 | هدکرادت یفاظو رکسع رظن عطق ندنغجهلوا یک رادم هنکرادت یرلهرورض |

 اص هنم لاک هلاراشم فیرش یدلبا رثکت ی ةننقم فلاکت یشان ندکعا ۱

 هدا فا كنا رع یاسور یعادفا و یس هده ةلا | تولوا SEEN تور ۱

e ۳۵۲ تی 

  ییدلوا هدنسهباثم همدقم هناسصح كتيتسرس نالوا یرظن حمطم كهبلاراشم

 ۱ یاما یدنلوا ترداس ههدافا ن و1 قلوا زکمولعم یان ندقلوا مظوحام

 | هللا ولهسنارف هرزوا قلوا یرادمکح "القتسم كتلايا دعص كب دارم ندرصم

 | شا رابخا هزفرط هبلاراشم فیرش ینکیدارب و ماظن هلواقلاب هدننببهبلایمومرم
 ۱ یهلایومرم ندق رطر و ماکحتسا تالح مان رب زوق ید هلاراشم هدهژلاعا هدهساا

 ۱ ینسەفاط نا رع نوحجا یراعا لوف هرزوا قلوا نقم :E هد هم وقص تلاا

 هب هدهاعم طو رش نالوا رب داقعن | هدب اح شنل سع ۷ ردهدندق مازلاو اضرا

 هننراحم شوس ید هلو ندو بودا تدوع هما ولهسنارف هعفد وب ارتشالادعت

 ههلاراشم فرش ندنق رط ولهسنارق یصوصح یسشلوا تموادم هرزوا داشعم

 سفن هل رقت یعاطقا مدع كشیر و شلآ هدرصم نورد نکیآ راکرد یرازحع ۱

 ۱۳ ماتم یلوهس هت فراسم ندا قجهلوا لصاح هدنکلع )
 للخهندشو f كحاح هلس ره رفس ور ددمر ردیهاط کودا رضم هلهوحو

 فیرشو روهظ مظع ناصقنو تاق هجاخ هنسوب صیصخ بواوا ضراع یک
 هظحالم ینکو دیا روذح ثعاب هسلاق فوقوم هنیدادع جا ینیعم داربا هیلاراشم

 ییدعا غیرد لام هدنصوصخ یتحلصم جخورت هلبراب واق باج ها غلوا فورصم

 هلا عط تسخو غوردو بذک و تمیدخو كدهیلاراشم هدیلاوحوب یدنلوا قیقحت |

 ابرنک | كسان هقدلوا معومسم هموقم لاوحا هدندور و هفرطو بولوا روهشم |

 دافتعا یسا لاوفا یشا ندقلوا مولعم یراتلفع هاب زی مدع یرادمکح ترنم

 هاکش» كنوباه یودرا قحا بوبعا دع داععا نایاش نادنح هلا لح هداف |

 یعومسم كهلاراشم هلغلوا هدامر لمتحم ههغلامو هطلاغم اک ندرصم

 تلسا ادامف ارطن هشادلوا اعور یک رعت هنکل مو روط یلوا ورتدلملوا

 زواح یرلهننعم دودح ینولهسنارف یر كهلاراشم یدّسا اصتفا قل وا تلسام

 هتنالایا ماشرب هلی رلبلاوح دعصو كما اقا هدرصم هدلاح ینیدلوا نکع كمامردتا |

 ( تسرس )
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 یتموکحو ذوفن هرزوا قلوا نابرع سیر یمودنک بورو یتروص تیسرس
 تراببع ندنراتروص قفلوا مارخا هیلکلاب ندتیمس هبهلع تلود و كما دسات
 یدلر و هطبار هلهجووب ههم وقص تالاحو ردلدتسم ندهدددع تاراما ییدلوا

 تراحت هلفرط ناتسکنرف قرهلوا راح حم هدجردن هللا رصم ههاق هد ر دق

 مهار انکا سەد دج مویلا قرهلوایک کیدمش هدشرب و شآآ یتح بولوا هدنلومام
 هدبابود یهیلاراشم كرهرتسوک هرزوا هغلابم ینعفانم هموقیم تراجت هنس مان سالج
 یمدج هدنجا هققدرب منا دام هذهةلاطاو ینیدلوا یلاخ ندارغاو قیوشت

 هزم رط هلغلوا مولعم کو دنا راکرد مرادتقا هدکملنا رامرات ی رلهنفس كهلاراشمو
 ندهراخ هنامرح هللا ولهسنارف ورندهرفاو تدم قحا بوسهدا تموصخ نالعا

 لما یرالاق هدرصم هللا دوقو دودح نانلوا راعشاو طس هدالابو ینییدلوا یلاخ

 ندنرابخارلهنسک ملکلاقوئوم هد راها ص قح هلاق ههش و كش کودا یریمض ریکیاح

 م ردا نظ نفی دل وا لب اق و نکم لبطعت و اغلا یرمب ادت و ساس دهل وقم وب یخ د هسب |مدرکقبقحت

 كنفت و تا بود اا ییتخ و رف یرلابشا هفاک ولن ادع میقم هدهدج هلاراشم فی رش

 هل وقم و دوح ومهدهعلق قعر ول وا رسعآ یس هعاق ولن ع عقاو هدنن رقهدج راسو تورابو

 | یتسادعام و هنف رط ریزوق ییرادقم رب هرکص ندکدتنا هعیابم ینسیثک ۱ كن همزلام

 ۱ ندرآ ولن امع نانل وا 1 یدلبا تع نع هب هکم واو تردام هلاسرا عر

 یر هرخذ نالک مزال كران دا بوکر هر هننقس هعطق رب هرز وا قمراو هنف رط ر زوق

DE)تب وص هدنقع ینب دل وا گو مسم یراب | رطضا هد هبه و تاوقا راد بوش  

 ۱ رادقمرب هزوا قل وا رادم هس راشاعت هدهار ا ردو هحل وا لصاو هنر د وصقم

 الح نالوا ظفاح هدرزوق مدلبا لاسرا هنیرافرط مانغا سار چاقر, هللا زرا
 فراصم ك راظفحتسم ند هیلع تلود فرط الاغ بولوا هرزوا تماقا هدف رطل وا

 ۰ رد دن كل رب دشش

CY) 
 < لاسوا وک د ا صالختسا ندن ربا 2 رز کنان اتمدنه ۶

 * ولوا یر یروطاریعا هسور هد رات زو رک كس هدننمض %

  3%ردهمان رارقنانلوا تاور یکی دارب وهدنن هترا انو س ولسا وق شاما 3

 قرهلوا هدهکاد تر وص یدال نکن رو عساو هل وا ید كملنا النسا یناتسدنه و

 ۱ كنارواو ۰ د رط وعفدیرازیاکنا ندنالردا صلح ندقهلوب هدنخل رب دوس درک ا

 داشک قرط ندک نوجا هسنارف صوصا لعو هنس هب دمتم لودو هنت راحت و عیانص



 و

 شملبا ثبشت هثیش ولتعفنمو ناش هلبوب كل رک هلتروصوب بولوا یم هنصوصخ كمما
 ترهشو مان دالا ىلا اس | كل رصع یحنزوقط نوا كركو نالود نالوا

 . رارولوا ا

 یمللا قوسرکسع كيب شع هدنه رهن یروطاربعا هسور هللا یروهج هسنارف
 ییرورم كن رکسع هسنارف ندنغ ار وط ید یروط اربا اہنام لاو راردبا روصت

 ٍ - ردلمن | لیهست یتقوس رذق هنلحاس زکد هرق هل رط هنوطو
 ثايبشب یعرکی ندر اع مظتنم هدنروص ییدلر و رارق هروکذم صوصخ

 هنصوصخ یسل وا دوجوم هدناهردژا ناه كمدا كس نوا یخد ندراقازقو

 هدابارتسا هاش رط رزخ رح هموقم رک اسع هدعب یلعا هست و صا ولواب روطاربعا

 دااوسا وشاو ۰ ردمزالقفل وازاظتنا هد ورو كنم رکسع هسنارف هدن ! تونلوا لقت

 ۱۳ لوا را هزاغم هد آ ندننج هللوا دع زک مع هس رکسع ناتلود یرهش ۱

 تكحروهج هننارف ۰ ردلفلوا رابتعا رک ع هناسانم نالوا هدنس هسورو |

 ۱ هاف توقف سرت ندرکسع فتص یه یرکسع كسشب رووا یخ هدنا لاسرا |

 زادت كەسور ه دنرراقدل وب لوصو ههانس رج لد رم هنس رانعا كلهن وط ا کرا ۱

 هن افط ندن زکد قازا هدعب و ندهابس رح هل راک روسنارت ینج هلوا شا هثهتو |
 | (اقناس زا قاس) هوب یرانک غاص كنیرهن نت روک ذم یودرا بونلوا لاصیا

 یرهن الو هلا روبع یروبنع رهن ندهروک ذم ٌةطق بوقیج هنیوک قازق مان
 هن افس راح چ هدناو ردا لوزت ردق هل برف هرهشمان (ناحراج) عقاو هدنرانک

 هننامل دایارتسا روک ذم ناکه دنارا نودا ا راس هح وط رزح و اک ار ۱

 بودیا تکرح یسهلح كر هشل رب ها رکسع هبسور هدروک ذم ناملو رولوا لصاو |
 . راردنا تع نع هنا دنه رهن هلش رط راهدقو ءارفو تاره |

 یتا هجو رب تدم نالوا مزال ردق هناوصو هروکذم لح كنیرکسع هسنارف

 . ردهام چوا ینعی نوکی عرکپ زوب
| 

 ردق ههانس رګ هاش رط هلوط ۰

 ردق هناغط ندننغا هوط ٩

 ردق هیاقناس زا قاس ندنانیط ۷۰
 ردق هنحشراج نداق اس زا یاس ۶

 A ندرت

 ( ندناخردژا )



a ۳۵ اتم 

 ردق هدانارتسا ندناخرد زا ۱۰

 ردق هدنه رهن ندداارتسا ۵

۱۳۰ 
 | كس وشا هلتروصو ردمزال قفلوا باسح هامش هرب هام چوا اطابتحا نکل

 | هدنرخاوا لولبا هسرولوا قح هلوا قوس ودزا هدنلاوا ینیام كنسهنس زو زکس |

 | ید ساو هرف نص كب هانم ولشاو ردا ام لوا لس

 . رولوا شل دبا عطق هلبش رط وص
۵ 

 كمروتوکر ار یرلقدنصو یرلب وط فشخ نک ردک هلبا هن وط یک هس ارق

 | بوما یتاناوبح یخد رابحوط و یراوسو زلک مزال قلآ رداچ هدهسا رولک مزال
 دلرکاسع وشاو ردقح هنلوا اتفتک | هلا اشا لئ ام کوب و یقاط تاناوبح طقف
 . ردکج هدا مدقتو تشاسم رسموق چاقرب هدنک وا

 | ندنغج هلوا بک ار هراروسنارت کیدلی هّسهت كنهبسور هدنلوصو هسنغا هنوط

 هرات رک اغوا  ردللوا دوو و یارارا تانک رو یک نا
 | رانلک مزال ندنن اطباض هس رح ناکراو رلربسموق ددعتم هلبا هتسوب ند هرق نکیآ رغ

 . ردقح هناف ناعت هاهردژاو هنګ راحو ناغبط

 نوجا یک ردق ماعا را قاب ندنافتط و و ا ی بیم زف روم

 نوجما هلقن و هبهت یرارب لوزتو هرک اذم هل رارسموق هسور یربادت نالکم زال ۱

 زارب ندن رهن انس ندا نایرج ندسراب هدروب نم لح رو دم رهن نوجا ۱

 كما رضاح هرناسو قباق قح هلوا مزال هروک کا هلفلوا شک هدایز اهد |

 راد طعم واخ لا تیم یک روم ام هد نا ابر یم

 هدننب یرارم اخلو هللا نت رلرسدموق و ناجشراچ و راتکلعو رولک مزال

 نوا یرالریدشلرب و هرتاسو قازرا نالوا مزال هرک اسع هدعقوم ترد چ وا "
 رلمسموق نانلو هدناخردژاو قیاق فاک رادقم هدنرزوا یر اغلوو كرادت رللحم

 . رد راکچ هیلبا هو عج قازرا كانوک ش نواو هنفس رادقم یاو یخد

 رهشهلشرعم یرا مسموق تلود کیا هدقدلون لوصو هدابارتسا یرک اسع هسنارف

 .رونل واناس رر هجور راش نالک مزال یس وارضاح قرەنلوا عج هدرو دم

 ۰ رلب وط ا هلا a تامهم ساج سه )۱(

 . ردقحهللوا باج ندنراهناخامهم فوتاراسو نازقو ناخردژا تامهمو

۱ 
 كعا روم یتره هعس ندک دتا كرادن رل ه عو تاناوبح قح هلوا یعوزل |

۱ 



E . روناوب هرخذ مک کا ناخردژا | 

e ۳۸ = 

 ۰ تاناوبح نوجا لق ین راب وطو تامهم كنودرا یبا (۷)
 . تاناویح و ه رع نوجا ايشا لق و یفاط یریوک (»)

 . تاناوبح نوجا یرکسع یراوس هدنارف )٤(
 رونل وا ارتسشا ندراقولاقو قارف نابلو هدنش یراره اغلو .هلا نم راناوبح ون

 . رول نوها هلتهج یترنکو
 . هراسو رداچ قحهلوامزال هس رک اسع هسنارف ردق هدنه رهن نددابارتسا (۵)

 . هراسو یراباق قایاو باوناو زو هقوح یاو رادقم )٩(
 هلا ام نوها اهد ندنرالع راس كناب وروا بونلو هرزوا تیلک هدهبسور اشاوب

 . رولسهنللوا ك راد

 . هباخا زحا ر یواح یه ودا ولرد یھ (۷)

 . هراسو * قرع " غاي " هلوصف * جمر (۸)
 )٩( یرلیروس نویو رغص ۰

 دا ه رآ * توا (۱۰)

 * كن ودرا يا نا وا د ردق هنن رانک دنه ا نددابا ا 3%

 * یاب همزال ریباد و یقوس ٭
 روم كس راودرا اورو هسنارف مدقا ندناب رفت هدابا نساك رک اسع هسور

 یرارمسموقنتل ود نوحا نالعایتفک هن راطباضو هتسرلناخ كراتکلعیراکحءدنا

 ۰ رول وا لاسرا

 یرکاسع كلود ىنا ندنراتلود لتوق لا كناند هکیفلوا نالعا هدلاح وشو
 یر زیلکن اید یرادصقم ندنو وردکح هند زکتکلعلرس هرزواكمتک هناتسدنه

 تور و توقامدقم دنه كااعار ز ردکملا درط ندناتسدنه یرلقد وقهنتش تراسا

 ات وسط

 كلام هلی ون رازبلکنا يا هدکلک هتراحت یسلاها كفرطره ندنعیدلوا روهشم هلآ
 هراچ هلیوب هسنارفو هیسور هاغلوا شملبا رسا یتسلاها كردیا طض یهو
 ءانب کا رایدتبا عح یبراتوق یم هنس ریخ راکفا كمما صیلخت ین یلاهاو كلام

 هلرکسعوب سکعلاب هکلب زکسهیلوا راچود هفوخ بولوا نیما ندنرکسع نیتلود
 ۱۰ ۱م تو نام یر هک اود کا قاقاو هد کعلر
 هلن یر ع و قرفس ندرر راتکلموب ۱۰ روک مزال قمناق لاسرا راهماننالعا
 . نمهلوا یراترضم هتراودرا نتلود ندش دلوا تشانمو عار

 ( هیسور زا



Bmهی ۳۷  

 كرلودرا توللوا نینعت راسدنهم لئراهم رار هلا یرلرسموق هسنارفو هبسور

 هد رال ع یننق لرکسع هدن رزوا هطب رخ بونل واذخ |یسهطب رخ كعقاوم کج هد | روم

 كناشاو تامهمو یحهدا روصو روبع ندرل رهش یفننقو ندرلوص یننقو ینحهلاق

 هلن روصهنكنالکشم نالوا لومام یسفلوا فداصتو یر رط یجهدک كرابوط و
 رارسموق نالوارک ذو .ردکج هلک مزال قمللق هاراوناس یحهلس هناق فرط رب

 یراهلواقم بودا هلواقم هلا رابلاوو راناخ نوا یرادت هرتاسو هرعو قازرا

 . رد رکج هدا بلط هسک اقرا قربلوا نهر ید ندرلنا ا

 ر كن رک اسع هسور هدنلوصو هدابارتسا كنەقرف یر ندنرک اسع هسنارف

 تکرح اقاعتم رر یراهقرف راس كنتلودو یسملا تک رک ناسا نه

 گناسانمهدنن» كا LE یراغلوب هدهفاسم تعا یلاش ندر رب : کل وش بودا

 .ردکجهلک مزال یمادختسا ك رلکولب زرفم ندنرکسعقازق نویسم وط ید

 رار روت ا تا کر ندا رف كاا ترد چ یرا وس مظتنم یدرافناوآ

 رار دیا هظفاع بوروف یرابروک لوا هر رم دراغنا وآ وب توک مزالكلردنوک

 لومعمهدنسهش راف یاسرو روهشم هنفشن 1 نادناموق ودرا ندنف رط لود هسا

 ندننال ومعم یسهه راف ه روش روهشم و راش یک جیلقو ونشل و اسهرقو كره

 هنسالزوک و راتعاس فحن قرهلوا یا سرابو راش اناسروب راسو راوزاو سف ۱

 بونلوا ماست هریاسو راهفیطقو هقوج هدراکنر لوبقم هدندنع كنسلاها ایسآو
 هن راسو هنسرلناخ كراتکلم لوا نوجا نالعا یتوتفو تبندم ُهجرد كنهسنارف
 . ردگح هدا اطعا

 نا ی یار ماع ةاطرب نوجا عفانم لاصحتسا هحولع هدالبتسا وبشا
 جاقرب و ۰ رد رلکچهدبا فیلات بتک صوصخو فاشکتسا ییلاوح لوا بونلق
 ۰ ردقحهلل وا قفر او فاو هب هب ران عیانصو یخ ولا

 ندنراخارخا نددابارتسا كراودرانوجماكمنلس یک وشو ناش كنهسورو هسنارف |

 كمما ملعت كوسرت هدع) و قفلوا سر تفاض مظعر هد رهعش وسشا لوا

 ۰ رولک مزال ح

 نسح كشت و هسیارونلق تک رح هرزوا بولساو قیرط نانلوا ناب هدالابرک ۱

 ی راکحه دا ناسعل كنتلود ید یر ۳ زالوا هه سش هدلوصو هب هحش

 ۰ ردا فو و هسراساردو تراسحو قاشا نسح ران ادنام وق

 .ر واف نابع ANÊ تاکرح هد رال وصو تراک نخ رمان كن ودرا یا ح

ae 



 ا

 f ۳۸ قبح ۱
 او دا

 كنملفو كيدنو ندا لوادت ندنناکوکسم ایوروا هددنهو نارا هکهلوا مولعم

 ۱ ۳ وا باحا یه 11 ساح اش ندنغ دل وا E هس ورو

 ا الاغ یرالاّوس كد هنرابان ون هدنقح هروک ذم تاعلاطم «

 یاس وا دراو هنرزوا داوم #

 ۰ یمرونلو قباق یفاک هل ردقهن رلرغا هنوط یرکسع كبش زوتوا (الوا)

 ۱۳ زالوا ا هلور نده وط كوع هسنارف هلع تلود (انات)
 . رلبا تسنام هنب راقلوا باکرا ءرابق ندیناعل

 ۱۳۳ لب ا د کدو و نوا كعا لق یرکبع ردقو (الا)
 . یعرولمهدنا كرادت ییلود هسورو

 ۱۳۳ او دف رج نولک هل ساق ود نلکبا تک لارما (اعار)
SSناشیرب یودرا دوخایو یمزالوا عنام هنسمامقیج كانسودرا هسنارف ه  

 . یم هه دنا

 ۱۳۳ رد هوا لساو هدنه توشل رب راوخرا هددالآ رتسا (اسماخ)

 ۱ . ردکجهک لصن ندرباحم ولیوب تعاس زویجوا ینعب ندرالوچ و

 * هدرز رباوج نانلوا ر رحم ندنفرط ولواب یروطاریعا هسور *

 * روتلوا ناب * ۱

 ینیدمهلوا نکل مردبا نظ ردناسآ کرادن وعج كفياق رادقم یعوزا ( "الوا) ۱

 ندنفرط ا ور ندنا بولک ردق هصالق دوخای هلسارا ندهرق رکسع هدلاح ۱

E 

E CD 

 ردبا رابجا ییلاعباب یسهریثک توق اریز .

 ندزویج وا هدکلکویبیه هلوهسلاب هنسران ال زکد اد هسور ( الا )
 . رولسهدنا عج و لاسرا هنفس هدایز

 . ردنم ولعم كنهلح ییدلا A هر صه یسه راج نافس ثتهسور ار ز

 تفلاخم رلولن ایع هدربدقت ییدلبا دارم كم ندزاغوب تک لاربما ( اعبار)
 ۱۳ 0 هر هما ناسا برم زافلوا لومام هد ولو رعنا زمللا
 . ردردنقم کہلا تعنام

 00 0 0 اف لو ال نالوا د اسا
 1 a TE ش زووا اف وب ادا شم نددنهو ۰ ردقحا

 ( یخاراو ژ



 * دوح وم ا ا هتل ود ةدكنس تس ا نوا وا ك 3۶ ا

۱ 

e ۲۹ س - 

 | ارونو رلیاچو یراح ءام هدعدآره بوبلوا قلموق یک ناتسرع ید یضاراو
 | قجاو ۰ ردناسآ قلوب تاناویحو هوم عاوناو دوجوم هرزوا ترک مر و توا
 هکنوح ۰ زامهلوا منام هاون هسیاو بولوا یلوط كلوب تبوعص قحهللوا لومق

 قوج كم نوجا ران ا ارز ردیا لمحت هتقشمو نح یرکاسع هبسورو هسنارف

 هاش ردان هدنراشرات قرفو روقط زو وا زو ید كس یتح ردراو راختفاو ناش

 رک ندنرا رهش دهشمو تارهو ءارفو راه ا د

 هنب هذهةلالا نکل رایدبا یسجو مظع رارهش وب نامز وا کا راک

 یدمش هش ی رلکدلم هدنا تلتم رکسع سا نامز واو ردرل رهش كحوس هش دا وا

 . ردقو ههشو كش هدنراقح هل وا قفوم تر اف هس ور و هسلارق

 ثاشت هرو دم دصمم هلکملا تاف و ولوا یروطارعا هم ور هر تدم 7

 رارف هصوصح 4 هلو هعف د درح نویلبا نکا هدنسسو رز زح ) نلا تنس ( یح

 . ردشملا ناس یتکی دل رو

9) 

 3 یسماساو ددع و عو ا فص نالوا ٭

 یو تا 5 نوک

 ۱ هیمیلس

 ۱ ۱ هب ر وصعم
 اا وا <

 یر ِ ۱ هتف

 هر د وع سم

 ىرحب سواط
 رحیلادس

 ی رج نالسرا
 نوبلاق ( زا دنا تسه

 یرح زابهش
 ی رخ داص

 ۱ ام تراش



 هام

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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tl ror و 
 یاسا

 رفط رح
 ترصت ور

 ر ردزا

 ترمه

 یرح رور

 ادخ ضف

 ترصل ۳

 ی رحم یاقنع

 ترصل مو

 رحیلا دلک

 یرح نالف
 ادخن تمعل

 شم روش وا لامعا هدهناس ر هبمسل الا

 یرزاغ 5 دی4۵

 رفط ریهش

 اب رد ناهاش

 ام تو

 رفط یاه

 رفط اد

 ترصت راعش

 مط مس

 یرح لارع

 یرح ناربج

 یرح دالوب

 ر

 سوهلا و

 ننوت
 قس رح

 له

 نوبلاق

 ے ستم ےس

 ( نوک )
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f ۳۵۱ رج 

 اسا
 یعو

 نوکیلق ۰ ٠

 یرح ع

 ی 2 ی راوحو

 a ا

 ناتق رف دم راطفا ندهفروق

 ناتف رق توسم هقاس ردص

 نیتقرف نالوا اشنا ًاددج هدیلکرا

 ناتق رف نان وا اشنا ددح هدهصاعهناسرت

 نتفرف ۱
۱ 

 نیتفرف نانلوا اشنا هدینه

 ناشف شل ۳ تك

 داب هقاس

 ا تب الص

 یک رفظ

 روا

 ترصل ربهر

 یرح ءاحس

 توروف ۱ كولملا هدم

 ۱ رفظ جو

 رحب برشم

 ترصل دبع

 ناقعلاوذ

 ای رب
 توروق ناللوا اشنا اددح هد هناسرت

 | ی وروق كب لباخ



f ۳۵۲ تی 

(۱۵) 
 * یئروص یلاع نامرف نانلوا رادصا اباطخ هنغلهدو و قالفا ×

 هربگخاب هفاوع تمتخ هدوب و نیطنطسف هداز ات یدنالسا یسهد و و قالفا

 هلاسم لدم تاداعمو همصاخ نالوا راکرد هدننب یتلود هحع هلمهیاع تلود هک مکح

 كقالفا یااعر نالوا هدمشک تج رو هدن دمتس هد رفس ناوا شات لا تافاصم و

 رابتعا ندننوک یجنح وا كنسهح اید یسهنس شب زوسکیا ةقفشو هج س هت رالاح

 ۳ رو رارتع ند» رو هماکرو هدعوا» رج نیکد هنماخ هتس ییا دل
 فرش صا هدنطساوایمارطا م رح یسهنس یتا زویکیا یواح یترلهباج ندلاظم

 سویقسپ و دیلوبهرتم كقالفا تكلم هرکص ندقدنلوا اطعاو رادصا مفدر تیانع

 راسو نادوقو نارایوبو یناساپب و نییاهر سیانکو رتسانم هلمجابو سونموغو
 ورد هنس اقر هدنرارضح نالوا دراو کرو یعور ندنراف رط یناطباض هلمجاب

 ۳و رود ندنزارایدو راد یرتک | هلمسح البتساو قاشمو نح یرلقدل وا التم
 ندنرلدابقاو تعواطم لاک همهبلع تلودو ندنراترودنمو لاح یناشب رب و بارخ

 یهددعتم طئارشو یتکلع ماظن ینم هتقفش و تیانع نالواراکرد هدنراقحامدقم هتح

 هدع واه ناوبد هل رلعا زارو اعدتسا یدیدحش كناشلاع سما نانلوا اطعا یواح

 نالوا هدنسهباثم یرالک كمهباع تلود هدک داریدتا عش یتادویق ماکحا ظوفحم

 ۳ ۱اع ینع بوبطا ادا ییراهزج روک هلاح یاضتقا یرایاعر نادعبو قالفا |
 تمالاسا لهاو قمافلوا لصح هنسنر هللا هنره واس كرکو دوق رک نوجا |

 هرزوالدعو قح یسهدو و قالفا هدنعوقو یرلتاعزانم هل رار ر كنایاعرو هلا ایاعر

 كناياعر هلا ماللسا لهاو كمر ولا ىنقح ندا ققح تودلت وس یهنلعیعدم و یعدم

 راسو یتاک ناوبد نانل ون هدنناب 5 ار قالفا هدناعزانم نالوا عقاو ید

 مازلا و نحاصم طس و و كما عاز عطف و امهصعخ یاضرا هاب تراظن و طس و ناملسم

 یارقف هلا ه رول ءیواعد قلطم یرلضع كن |صخ بولوت عاطها هلا ناملسم

 ا ا و لصف نواوا نم ییداوا ترابع ندر دکتو رارضا یر

ESرارضاوربدکت یسارقف ایاعر نوجا یواعد عرش فالخ و روم و ی  
 هرزوا لدعو قح هاعرش هدنروضح یسضاق یوکرب یواعد هلوقهوا بول ریدتسا

 هلوقموا هللا لدعو تبناقح لاک ید یرابضاق کوک ریو قذلوا عطقو تیر
 تم رش «قانم بودا قح قاقحاو محو لصف ییواعد نالوا هلاوح هراودنک |

 نددعتهتعر یارقف هلا هاسو و و ند زوجت هوج ولانم اهحو ینعوقو عضو ه رهطم

 قمافلوا هدحر هاشلکت راضحا هرخآ لح یبایاعر قالفاو كمللا تنامو رذح

 ( تاصوو )



a Wo ات 

 هلوىقمرلەسىلى| تداهش رلممد هن رزوا مسم دز هداوعد هماعتم هلام تاسل و 0

 قفلوا ت و لمع هش رش یاوتف بجومر هلکلر و هه رش یاوتف ود رولوا

 راوج راندا باکترا تمهت هدنشنورد قالفا ندراراسو نده رکسع فتاوط و

 قدرت نو قخاوا لات و دات یا رعم یرلطناض بولب زد وک هرادحرس

 هنن وردقالفا نذاالب راغم هماظن نالب ر وامدقم یراضعم ندنسلاهایرلاَف هنوط و

 هرلاوعدر و نم ویلط تیدو مد هدعب و لتقف یرلر ر هاسادحا اغوغ هدن راس و لوخد

 مدقاندن و و یرلکدل,ارا رضا و زیحعت یسایاعر قالفاو هلاطم دوقن و ايشا هللا عورش

 هلر مده رلهشومو راقالشف نانلوا ثادحا هدقالفا نورد هحنحوم ماظن نالبرب و

 ماکحا ددعتم نوجا یرادبعتو درط كصاخشا لذارا ندا راذک و تشک یرسرس

 یراقج هلوا هدنرکف لوخد هقالفا كنسررلهلوقم لذاراو شاب وا نکسشلر و هفنم

 هفالفایربع ندرل رحأت ناعمو دودعم نددح رسیه دعب اف نغما لوا دعب ندهظحالام

 هنس هد هوب و قالفاو دخا یرل E و ا

 یراقدراو بولآ یسهرک دن نذا هس ندنلکو و هدهوو هلرب زاربا هنلک و دوخایو ۱

 كمالر و یسهخآ و كماءهلا یدعت هایاعرو تعارزو كلمت لزنم هدرلاضف ۱

 اهنع هلغل وا ر رګ هدهلاع اوا نالوا رداص هدراشاس یواح ینماظن یراصوصخ |

 ناطراضو ارزو نوجا رلاوعد روم یاثماران و و قمنلق ارحاو اشا هروک ذم داوم

 كيا و توو زاوج هنیرامل ارا رضایتسعر یا رقف هلشابعت رشاسهقالفا ماکحو |

 نانلوا دا ندیرا وک یا بولوا قاعتم هصخش راسو هنیرارتسانم ےدقزاو

 قرهلل وایرح و تفد هرزوا لدعو قحروللوا هبمست هلبمسا ایاعر هک ك الماو یضارا

 كنس رل هعتما ودنک و قمنلق دادرتسا هناا دک دتا ققح س دلوا طض قح رش
 نوهاو عنا ىلع هن راسالو ۱۳۵1 ا دوخای و هلحر خام ندن راس الو ود ؟

 ینسهلکسیاجولفو شار وا نالوا یراهکسبا صوصختو قیتع كراودنک نوجا قلوا

 یار ةف هلا هرباس تابلاب مو یذخایرک راب لزنمو كحهم و ناو تقم ندایاعرو

 هقالنا و لودعندتسار هار یعابناو ناریمریمو ارزو هلغل وا ندناعونم یرلملنا جاعزا

 هرلل ضعب هابا همهم روما كلذكو كمالر دتا رارضا ولردر ایاعر هللا لوخد

 هدنرلد و قماغواهقالفاو بوک اصندل وب یرظوط راقالوا ندا وا

 | .قحهنلوا یترضم همهنلغ تلود مانا هراس هوحو هسیاردیا اضتقا اقاو دیدحت رارکت

 | كالما هدننورد قالفا كنسهفاط را و قلوا ولقالفا هندن دج هل روص

 | ناریمربم وماضعیارزوو كمالر وزاوجهن راعا یعر تاناونحو هن راغ وط كاتفح و

 | لود هیت < قالفاو لودع ندلوب یرغوط هدنراباهذو بايا هنیرابصنم مارو



 سو ۳۵۵ تی

 تا ثكماعا بلط رک راب هدای ز ندنماکحا لارعم
 ۲ ید را هر هر ول ص

 LL e ندا وا ۱
 طورش لاح "یا یعو هدنسا رحا یرادحوم دعا امق هغل وا شر و هلع صاوا |

 ردبا تراس هتکرح یلاع سما فالح بوشلوا توف هققد هدتناعر هبهروب نم

 عقاو هدناحاوس هنوطو قفلوا ماها هنصوصخ یرابدأت فقوت الب هسیا رولوا

 ۳ را ناراو نوشآ تو زاکو ووما تقوا «رازازاوارقو تای ا
 ۱۳ 7 تساو هرس ندنرافرط ناطناضریاسو يراه رخ هموقلم لس |

 ۱۳۳ را ار یاس یرابلوقوایرامدآ نور دا ید لا هات
 شمتارودص هیلعاوا ددعتم نوجما قغلوا عنم ندراذکو تشک هدقالفا تکلع
 قفلوا ددهتو رجز هراهلوقمواو هش هفنم ماکحااب هراندنا اضتقا ءان هنغیدلوا

 تدس رس تفاعم یاضتقم هدنس هدام یر و یر تکلع یاباغرو یلاهاو

 ا یالقاو قماغلوا هدمرو هدر. ندنفرط هتسک هرزوا تکلع |
 قلعتم هب هع رش روما یسەدام یرلقح هم هل وا رداق هنلاط هم را E راندا لوق

 ۱۱ سا فرش یارصت دیز) اتفتسالا یدل هموقرم ءدام ندننیدل وا ندایاضق
 زالواثراو هدز ینارصت ورع یبابب كدیز هسلوا توف هرکص ندقدلوا فرشم

 ۱ توق نیا هرفاک دنه ه رکصن دک دا همالاسا یتارصن در یحور كن هما ر ےن دنه و ۱

 مالسالافرش ینارصن ورمع یغوا كننارصت دزو زالوا ثراو هدنه دز هسلوا |

 ثراو هدز ورمع هسلوا توف نکیا ینارصن دز هرکص ندقدلوا فرمشم هللا

 ندلگ همالسا ورع ءرکص ندکد لیا قاتعا ییینارصن ورم یلوق لسم دیزو زالوا

 تبجومهلکلر و هش رش یاوتف هعطقف تردود (زالواثراو هور دز هسل وا توف

 ینهعیامندتکلمقالفا هنس رهب هاب راتف رعمراشاب باصقو قفل وا ارجایرلاضتقمو |

 ۱۳۱ امداو رات ارا ناصق کمانعآ زادقلا واس نالوا نامرف |
 0 اطو یراسخ هایاعر یمارتشا

 هطاسلاراد و رف تانصت قحا بول واوفع یسهعلأسم هلهح ولوا فا مانعا

 | رفلل اجر هات وا اهنا دل وا تح وم ی یدعن و

 مهم و مزال یلج نوش ندمهسورح كلام نوجا یراشاعم رادم كنناکس مهنسلا

 رعس بوبماا مک یرلنوبق قجهنلوا تخورف یسایاعر كنتکلم قالفا نیفلوا ۱

 همهبلع هناتسا هلسراظن یسهد هو و قالفا بودا تخوررف هرابلجو هرات هلتحار |
 كحهروتک اا ین رامانغاو قمافلواروصق هدکلردنوک نویق غلباماثلب ۱

 یرالک كعداعسهنانساقالفا تکلع وقماملناص هرخآلم بور و هرادلج وهرارجات

 یک نر روا کم ةت تنم

 ( کر

۱ 

2 



f ۳۵۵ بس 

 ناتا عفر ة٣ ص مدا ندی و قالفا یاناعر هاد سح قلوا روصح <

 ۱ ی رات ال وصح یراکدروتک هلوصح هل راتعارز و تارح هدننس هل اقم هسا اقم

 ۱ تخورف هتساس هر یپاقس ناف هار رعسو لق هراهلکسا جوف جوف یراتاوحو

 . كرت یتارحو تعارز ود ردشفلوا عفر هسیاقمو كمامر و هارخآ لک نودا

 . هلهجووب و كمال راخداو تک ی راهریخذ نالوا هدنرادب هلیسهیعاد راکتحا دوخایو

 هتسراو ندنرورض هدشاعآ صا ی مداعس و عفتنم یرلودنک ممه

 ۱ هدنساننا رارفسو كما ماها ماودلا ىلع هدنایوب راراپ و و یسهدوب و قالفاو قلوا

 تحاقو 0 9 هرو رضلا تب ندٌسایاعرو ندنرلرابوب ناده و قالفا

 ۱ هدخاّوم نوجا ىرلەقاس تاکرح بوت وا وقع اتسام انس یسهلج ها ا رودص

 ۱ داشاو تعاطا م هکمادام هلو ندنو و قمالوا را رخ یصوصخ تازاحمو

 تقفشو تانعو فعل هک دملنا لودع ندشعرو یراذگ هزج مسام یارحاو

 هسدودح هنوط اناو قلوا ققح ما یرلکعهعا هدهاشم تلاح یرع ندتحمو

 IIe ندا ناب رع امقم هم یبخد وتو قالقا هللا یرطا هرس و
 ۱ هرزوا یرلقوطنم هشنم صاوا ندا رودص هدنسهنس ید ست نوحیمسحو

 نادش و قالفاو قغلوا ماعا دم تا ا حا نالوا رداص رارکت ارخّوم

 بخش هدنرابش كرامورو كرار وب یراصنم كشال و نالوا هدنرتتکلع

 القا ىو یالوا دست یراق نالوا هل مو را

 نتکلع هلفلوا طو صو فوقوم هتبراراستخاو هدارا كنس راهدوب و نادخ و

 | یراقحتسم كنبرارادوب تیال و هرابسانم نالک هلوا صوصخ هنیرارایوب كني وب نم

 . هرزوا یساضتقم یزاراذک راکو قداص كراولرب كرک و مور كرك قرەنلوا حیجر

 عقاو هدنناح یبا مورو قمنلق ضیوقت و هلاحا هتیرلهدوب و یسهدام قفلوا مادختسا

 ندنلاج نادخ و قالفا هرزوا یتباس كنهتسارک سانجا ندا اضتقا نوحسهبنا عالق

 ۱ ندا باما هت راج وم یراتاکسع روهع یرلکدر و كنرانما اتو لق و عطق

 | یراه زج نادش و قالفا نالوا هدن راهدهع كن رهدو و یراترحا هلو هنعطق

 . هلاقنمو كمالریدتا صقنتو مطق یراهشا رب بولب ریدتا اطعا امامت ندنرالام
 | هدقالفا نورد دعب امف كتاناوح تالتفح عفاو هدهبلاقنم نالوا هدنطبض كن رلهتسوا

 رو كس هدناب قفل وا تناص ندنراترضم تمعر یارقفو عنم یرابعر هداتشو فص

 هتکلع ویا EE با نوه ط AT طناوا نفس رم ها
 یسایاعر نت روب نم نتکلم هرکص ندقدنلوا اطعا ناشلاعما هعطق کیا هقش هقشد
 ها رف یخد دعب امف ندن راکدع| روصق هداشا یتدوع طارش نالک م زال هنن رل هدهع



 ہک ۹

 داشا لاک هس راهد ون و بولا فارحا ومرس ندسدوعو تفادص نالوا یراتمد

 ندروصق هرذ رادقمو ماهاو تقد همهناهاشداپ همهم تامدخ هوست كردبا تعاطاو

 هحنساضتقم مهناهاشداب ءهللج تقفش نالوا راکردهدنراقح هلبط رش یراملا مات ءاقتا

 نوا زوب یتلا ندقالفا دعب امف هلغمناق یراناح طورش :والع ید طئارش ینا رکذ

 ندشورع قم ترد قرف زومردو هسک ش زوت وا زو ندنادغ و ها هسک زوقط

 ةناتسا هدنماتخ كنهتسره یرلءزح كتکلم یبا نالوا رکذ بونغلوا هلاطم هداژ

 ناسقط اشاو دقن ندقالفا نوجا هدیعو كمالردرب و هالاوح بولیر و هدمت داعس

 ایشاو دقن نوچا هیدیع ندنادفبو شورغ كيب قرف نوجا هیاکرو شورغ كيب
 هلاطم یثرب هدایز بونلآ شور كيبشب یمرکی نوجا هیباکرو شورغ كيب ناسقط
 رلکب هثدلوعوقو یراتمهت ر شفلوا ققح و تولا هئاشا ندرلکب و قماغلوا

 دناوعو ْریاوج هدایز هراب رب ندعدق ندرلکب نانلوا بصن اددم و قمافلوا لزرع

 تاعطاقمو هحل نالوا داع «رلکب قحاو قمافلا ندایاعر ید لوا بوغلوا هلاطم

 رکدو كلرب و ندلاوما عجار هراکب ندنعفانم تاموسر یلاثما رانویو یمسر كرکو
 صاخ ندنراف رط یناطباض راسو یرابضاقو یرلاشاب كنس رایلاوح نیتکلع نانلوا

 هبدهو ها درجو یسضلوا هلاطم دئاوع رولوا دناع هایاعر یررضو یبفلوا اعدا

 قمافلوا زوج ندمهبلع تلود فرط یراعا لاسرا رشاس ندنراف رط نوجا یاج

 اوج ولردرب ندراکب هقدلوا مقاو یصن و لزع كرانوا هدصانم هدمهیاع تلودو |
 ۱۱ اد راسو ااو ندنتوفیم نتکلمو كماک مزال یر و کناوعو
 فرط وبوللآ هدرلهج رد كح هم روتک هقاضم هنسلاهاكنتموقم نتکلم ندمهلع

 قمافلوا لیمح هییاها یسهیلقن بوليرو ینا دقن نع هدقدنلوا ارتشا ندبربم
 قفلوا ادا ادق هرزوا ی دلوا جار هدتکلم یرلاهب هسبارونلوا هعیام ندراجتو

 هاتف رعم یراهدا و یراجحاس كلرابشاب باصق نوحیسهمیام نوق هنتکلم ناللوا رک ذو
 ندنتیدنلوا اهنا هدرامدقم ینیدل وا بجوم یماظ هایاعر یسهعیاس مانغا ندنتکلم
 نوا لوساتسا هنکسو هربم تانست نکل بونلوا وفع یبهعیاس هلهج ولوا كمانغا
 قج هنلوا تخورف یسالعر ناتکلم ندندلوا مزال یاج نوق هدمهسورحم كلام

 ۱۳ ۱ اه راظت راد ووو تو رف مرابلجت و راجت لاد س ى رائوق
 صاوا هعطق ییا نانلوا ناس هدالاب یصوصخ قمافلوا روصق هدکلردنوک نوبق غابام

 رکذو مادقا یک کرک هنسارجا كنساضتق» یخد دعب امف هلفلوا جردنم هدرلهف رش

 یرادقم هدقدنلوا دام یسفلا كنمزاول ان ياسو هتسارک ندنکلم ییا نانلوا

 هسععق بولی ری دتا لقن هتکلم دودح هلهح و لوا بونلوا رابخا هرلکب مدقم

 ( یراهیلهو ژ

 تی سس ۴



Baبیگ ۳۵۷  

 ندنف رطرشاس رومام هص وصح وب دود نع هلیح و كاحهرب ولا هنا رقف ایاعر ی رهداق و

 ۱ قماغلوا روح ه روقسم ؛یلاها نوجا له ه رالح جراخ ندرلدودح و قفلوا ادا

 ۳ ندن رله داع ترحا هدقدنآ وا هلاطم هب عو هلع ندنسلاها نان ر ول ص نتکلعو

 ندراقاع و ندنسهنکس فارطا ادعامند راجت ولنامرفو قمافلوا ربخ اتو صیقتت یراهقآ

 یراراذک و تک و لوحد هنتم ود ص ناتکلم هلسهمعاد اباعر را رضا له چیه

 تاناوبح نوجا یعرو یرافرصت و تعارز ییضارا نالوا قاعتم هنسلاها كتکلم و

 مک رلندبا تراسج هتکرح یفالخ كماظن وشاو یقمافلوا زوجت یراملبا لاخدا

 هایعر نالوا ییاحا هسیاراو یراضارا شغل وا طض ءرکص ندهلاصمو قفل وا بیدأت

 اود ی رع هکسدملنا سس تجار ندیاهم ما اتت وقرخ ی ها
 ناوک ا اعدا نداناعر ی را رشاسرا رشاس هدک دا ردنوک و كمل رد وک رشام ندمهبلص

 هل رافاس ماظن طو رش یخد كنطتا رش كامامللا لب وطت ی راتماقا هلمعارتخا هناهب و للع

 ۱ كن هدامرهو تعحاص هسدشهداضتفا نحو طفح هدک د هرزوا قملوط لمعلا روتسد

 یکتا کا نمک e FY EAT ناک نم ایا یران دیا ےک ح یلاوارجاو دش: یساضتقم هرزوا ینیدنلوا ناو حرش

 تلودو تردام همالعاو ر رحت همرارقتفوطع رابرد نوما كمنلک ندنرلقح

 یراقدلوا لئا رفسلا لاق كراراوب ندا تعاطاو داشنا هت راووت وو هم ەل

 یشلوا اقا هراودنک یرابضارا روللوا رعت هشومو یر هیلصا بصانمو بتا
 كرلراڀ و و هنسما وط ی دالا ىلا كن هموقم داوم هلغملوا نامرف امدسقم ۱

 هرزوا تکلع ٌهعدق ءدعاقو هسرامعا كنشارا نالوا رصحنم هترومعم یرامنک

 تعاطا لاک نالک مزال هت راتمذ هلا لبن هب هلصا تاحردو هدناوف دناع هرلودنک

 هدکمروتک هدوح و یصوصخ تهاطم هارو صا كنەدەو وو یهجاو داشاو

 تازاتماو هسرامادختساو هسراتناصو تاج هلط رشیراماعا تواخر هرذ رادقم

 ندتهج ی دلوا تکلمرامع بجوم تقدو ماعها هترالوا لاح هدوساو ههفرتم هللا

 یال فرلام ترو ذم ناراب وب تکلع .هعدق هدعاق را ورد قوو

 قلجارخ شالوا راحود تکلف .هدرفس ئاسا صوصطالعو ! رسان تابلاطم

 تابات و دب فک ن داحران تاىلاطەو تافىاكت ى راکج>ەسەدا 2 كناباعر هابسس

 هراودنک و ریدکتو رارضا یتسارقف ایاعر اضر فالخ تولوا هنتمو هست ینراملا

 بولطم هللا اح ران تاغلاکتو اعدا نوزفا ندنرلدحو هلخادم هروما نایمشود

 ات سا مظنتو تراسج هتالاح بجوم یلالتخا ثاربا هماظتناو ماظن نالوا

 هتسارجا كنهتسح رباد ییدلیا ثبشت كنترل هد وب و هدننمض تبعر نولق هفرتو

 كنهدو و ناشلوا نابعآ و بصن هن رزواو باعا ندمهباع تلود فرط و تفلاخحم

 ی ی ی ار دو سد اد تا تاتو a سس سس سس سست

 رس مر رس سا حسرت
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| 

 تقد هتعر لاح هافر لاصحتسا بولتوط لمعلا روتسد یخد هدم هناهاش نارتقا |

 ا نالوا راکرد هدنراقح قالقا ةتکسو ایاعر ضوصا لعو قفلوا |
 كعاشلاع را رکید نانلوا اطعاو رادصا نمضتم یتفاعم هنس کیا ینم همهناهاش |

 ۱۳ ۰ دام هلابکسا تتکلع هیناداآ هلو هلیسارجا قسم موهقم |
e ۱یراکج هدا ادا كنایاعر کک ید  eهساکرو هب دنعو  

 ۱ هدالاب هدناب قفل وا تقد هارفف تاج قرهللوا قسطن هماظن و ا

 ا لو اهطخ يالا هدنسهنس زکس نانکس رو کس. هرزوآ نا |

 تفصن نامز ینومضم یلاع ما نانلوا اطعا یواح یتکلعماظنحورمشم هجور امدقم

 هحنحوم دنسنالبر و هدنس هنس زکس ناسقط زوب كس و ییاع نامرف هعطقرب نالوا |

e ۳۵۸ قیح 

 تاسداتهرز وایس اضفا زر ىر دا ر < هر شط نذار

 هلب را لوا صخم و نوذام رانلوا هدو و لالاقتسالا هجو ىلع هنسا رجا كن رلهم ال

 ریا رقف شیاسا لاصحتساو هنیر اث VEL كرلهلوقموا ررح قاسرب ۱

 دا تباصا هنیرلهصح كاياعر هلطاب و تنکمو عسو راثن هتکلم ماظن ٌاقوو
 1 هدوهم ا د نونلوا لصح ندنسلح هرزوا لدعو قح یراهزج |

 هایاعر راس نرو یتسهزج ودنک یراهصح كران | بوللوا انثتسا یرادقمر |

 هنص وصخ قغلوا تساقح یارحا قر هل وا تداحم ندتساح والثم و و قماغلوا لمح ۱

 هدنلوالا عیب ر رخاوا یس هنس زکس ناسقط زوی كيب لماش ینسغلوا تقد امتاد

 هحرلا هباع ناخ دا دع ناطلس هل روفغمو موح ص قیاس راکدن وادخ مدحا مع ۱

 فدر تح ص فرش صا حورشمو لصفم هدنرانارتفا تداعس نامز نارغغلاو ۱

 كيهرون نم تکلم هروک ذم داوم نفغلوب دبقمو روطسم یتیدلوا شفلوا اطعا |

 نمعتم یرللوا نوسم ندلاظم هوجو كنسلاهاو ناکسو یی راععو ییداآ |

 ۲۳ د ا نالوا ندمهآرواد تاس تلادع تاد /صتاصخ یان دقوا |

 یشانندقلوا لوذبمو غیردیب هدنقح هلج نیلاسلا بر ترضح عیادو تح عو

 هدالا یصوصخ ین ات یرلهعدق دناوعو تمدخ هاتقادص زب اوج كرلهدو وو

 هلا نواه طخ دو ه دنس هنس ىلا رو يا كم [دیدجت فل رمس مکح نالوا رداص

 هک دلاق یدا شنل وا رطسا و GEE هدعاشلالماح نامرف وشا نال ف حشوم

 راد د کیدلیا قرطن للخو CEE طو رش صعل ¢: ۹ هدالاب هلا نامز رد و صص

  هحنحوم هماندهع طو رش نالوا یر راح هد وک هسور هلا هلع تلودو

 . دعب اف هلغملوا راکرد قاقحتساو تحالص هتعافش هنقح نبتکلم كنتاود هبسور

 هسور مش هدنداعسرد نوح قلوا تب وه رادم هنسارحا تنهموقم طو رش

GAN) 



e ۳۵۵, زی 

  ندشفرط یلود نکودیا بولطم یمهوالع یخد كداوم ركذلا یتا یسحلبا
 ۱ هلا راستعا اب یراصن ده كرلهدوب و دعا ف بودا اهنا ر ره اب ۳

 هما روهط یتمهل شوا تاب هکمادامو هنل وا صیص# هر هس ید اکو امامت ۱

 هدنروهط یتمهآ هدنحشآ هم وص تدم : کهن وش هل وا ىلع لوا ند هموق ص تدم ۱

 دعب ندنفرط هلهجو و بوللوا رابخا هنسحلا هبسور ند هیاع تلود فاع |

 | هنا رولوا ققحتمو یهاظ ینیدلوا مهتم مالا سف هلا سوم ؛دوبو ا
 | ثادحا ندس هس کس ناسقط رول كرو هلوا زباح یلزع هدلاح وا زکلای ۱

 نارایو هدو و هرزوا ساسا وشا تولوا وغل تالاطمو دناوعو رلوک رب و نانلوا

 كنوبو هیلبا عیزوت هرزوا هجو قحاو صصحتو نایت ییهیونس فیلاکت هللا ناوید
 ثكتکلعو راد اکو كنسحللا هسورو راهللا تبناحم راهدوبو ندتک رح یفالخ
 عقاو رنادتم هنس هباقو كطورش ج ردنم هدیلاع نامرف وشا صوصخاب و تازابتما

  روللوا اص كن وقس كاتکلع نارایوو هلا راسعا رلهدو و هننادافا قج هلوا

 | یخ اجو و کفيلکت رابو یفد كدا ف ندا لول هدنس هبام او یا
 ایاعر رب چیه ادعام ندنددع كس وقس دسقم هد هن راتسو هرزوا یسعدق هدننمض

 وکر وو رلهدیا لمحت ینللاکت راب هرزوا تاواسم یسهلج بویلوا فاعم ندفیلاکت

 منم هلا یک عنم یعوقو یدعت و روج ولرد رب هنقح ایاعر ندنف رط یراراایصحت
 هحهقشل حد ندنادغب تکلع نوحسادا ك را ارش کس هدقالفا تکلع و هنلوا |

 رداص راد هر هدام 3 ءانس هنغب دل وا ند همزال وا هن اعا رادقم ۵ هامح رط وکر و

 كقالفا تکلم و هنلوا میظنت هرزوا لدعو قح هجنجوم یلاع ما رکید قج هلوا

 | كرل رهشو و هوا هو صا هتکلع ناراپ وب و ههدوب و یرلعا روفوم یس

  هرکص ندکدتا ادا یهضب رفو هدوب و هلل وا طونمهناصحت كغلاسنال وا مزال یسادا
 | ناسحا رهظم هللا تیفاعم عیح كاهنسرب یسایاعر قالفا تكلم هبنس دارا یاضتقمرب

 | ترانع ندتکلم تال وصح لصااو مانغاو هداس نغروتابوحو هتسارک و رلءلوا

 ۱ م رصت هد هللع سصاوا قج هلوا رداص یرادقم كنناسر هساع تلود قحهلوا

 | هدقالفا ناوید بونلوا جرد باطخ هنارای وب هدننورد هیلع اوا هلوقموی و هنلوا
 لیصح اضعب دوخایو امامت ندتکلم هسا هن نالوا بولطمو هلوا تئارقو حتف ًاناع

 یرهدواوم دا و فن وا ی لیا ها افق نا نم سیم ناراو رد
 | الب ودقن نعیساهم كەم وق تاس ر و هلوا افصا ن رف یساعدتسا كنارایو ا

 هعلامو هبمنلوا هعلاسم هلا یرخا تهج بول ریو ندیربم نناح هاحار رعس ددرت



 | هل.مسا ااعر ه دن هبحأت نيشوح aA نادغو ندنف رط هب وا كن رم تلواو |

 اضتا راد کو و هللوا در یسضارا نادغ و قالفا شفلوا بصغ هدلحم ناللوا دای |

 هی ۳۹۰ تی

 | كلرتاخذو هل رب و هرز وا تاثیف نانا وا عطق هدنس هلکسا لیارب | هنس روم یسا ك اخذ قج هنلوا
 ىج ەنلوا عطق هد هم وق ص هلکسا نوجا قمال وا راب هاناعر هلش رط ه رحس یسهله

۱ 

 هناقداص رلهدوب و هنصوصخ یسقلوا صیصخت و عاعق هلییسح یس هما كن هربخذ تاق

 هدقالفا ناوبد مهباع صاوا نالوا رداص قاعتم ههموقم تكلم و راهلا تقد

 «یلاها تبالو بصانمو هناوا ظفح هدنکلع دوبق هرکصن دقدنلوا تئارق و حتف الع

 كرا وا قال هنصانمو و فوقو بایراو ضرع لهاندنس هشاطمورو هل و هتکلم
 نارایوب یرانا هدوب و هدنعوقو یرایدعت و هلوا هدنرابتخا د كنهدو و ید یناعا

 ۳۱۰۱ لاع لوس ها رو ءدرو یراقدلا ًاملطو تیدأتو لرع ولت تکلع
 نیت بودا ریدقت هللا ناوید نارایو هد هوب و هنس رم قراصم ندا اضتقا نوجا

 رللوب و بتکمو هناخ هتسخو هبلآ هدايز هلبا هنا رب چیه هدو و ندرادقم قخهلل وا
 نارایو هلا یهش و صا كراهدوب و یس هرادا كرل هدام صوصخ هتالو هلوقموب راسو

 ۱ دم ندنس هفاط نابهر نابلوا طو ص هرارتسانم و دلو هرتمو هل وا لوح هتکلع

 ولثمویو ماساو ارقف بوضلوااعداو بلط ندنفرط هنسک یراهکورتم كالما كراثوا
 هنلوا صیصخ هل تتفرعم راهدو و هرزوا قلوا یدارا كراقدنص قلعتم هناربخ

 ط وب يع یراهکورتم لاوما هدنراقدلوا دم ید نابهر نالوا طوبسم هرارتسانمو

 | یس هظفاح تکلم وربند هتواو هنلوا كرت هرزوا قلوا یداربا كرارتسانم یراقدلوا
 رلهدو وییصوصخ یرامادخیتساو اقا لوالاین کنار فن شك هللوا مادختتسا نوجا

 هلقو لساریاو یکوکرب هدنیناح قالفاو رلهلبا میظنت ءرک اذلاب هلیا تکلم نارایوب

 ییدنلواناس هدالاب و هنل وا تدمصصخت هدهباع صاوا قحهل وا ازداص اب اطخت ه رلد دا

 | طو رشفالخ ندرزاسو ندراقام وندنسهنکس فارطا ادعام ند راهم ولت امر ف هرزوا

 | دعب ایفو هنلوا انتعا هنیراءفدو عنم كرلندیا رارضا یااعرو نکعو لوخد هتکلم

 كنکلم«للاها نالوا ناماو نماناشن هدوسآ هدمهناورسخٌثایاه اسو قلوا قیاطم

  كناساو لئاسو قحهلوا بخو« یترومعمو تحارتسا لڳو تهافر و لاح نسح

 ۱ ثرسهلایموم هدو و 3 ءانب هنغ دل وا نده اکو لم بلاطم ص خا ىز و مدعكنالاح

 رک و رس كل رک هنس هم زال ترعو وحج اضرو تماقتساو قدص كف دلوا لوى

 | هدالابو افا ی کف كن هددع تازاسما زکغیدلوا لئان تکلم «یلاهاو نارایوب

 (نوفسر



 هیت ۳۸۱ یک

 هلرادت كاسر نالوا بولطم هلمهماع صاوا قرهلوا قفاوم هطورش روطسم

 تیدوبع ممام یارحاو تعرو تغاطا همزال یاها هدلاح یه هلر تقد هنسارحاو

 لک رو تلاح هرذ رادقم اضر*قانمو نامرف فالخ و ترغو یپس لاک هتفادص و

 ابا رادصا مناشیلاع ما وبشا نیفلوا منامرف قم" وا تدعابمو رذح ند زوجت یتغوقو

 دلو هرتم هلطاب كنتکلم قالفا سهیلایمومهدوبو هکنس یدعا ردشغلوا لاسرا

 یاهاو نادوفو شاراپ ویو نارایو هماعو سونموغو یرهناحراو سوقس و

 تلادسع م وهفم و تئارقو حف یگاونع تلالح نامرف هدنرلههحاوم یسااعرو

 کنادامقالفا یایاعر رک و نارایو رک هرکصندک دلبا تعاشاو نالعا ینموسص
 هعاطمماکحا هدارحا یتبعرو تعاطا مسام هلا تیوط توفصو تماقتساو تقادص

 تلادع نامزو هبملسا لودع ند دادس جهنم هدافا یمزاول تعواطمو داش ا همهاهاش

 مهناورسخ یفاطعاو محارم هدنراقحافضو هز و ايار, و ایاعریخد هدمهناهاش نارتقا
 تحارو شیاسآ باستک | ارمتمو اماد بولوا لوغمو فورصم هوج ولالک نم

 دال م راکم و یشدوع كمهبلع تلود ید كفالخاو نسو یرلکح هدا رامش

 هک دارا لک او مدت ید تقم تاهیشاووک دم ههالبو یبرکش كار ۲
 لاصفتاو لزع هیلوا یهاظ هحرص تمه ردنا تاجا لیدو لزرع ندنس هک مادام
 هدنغل هدو و قالفا هغ دلوا رمتسم هدتماقتساو تفادصو یکحهبمکح یس ها

 مدمادج بولتوط لمعلا روتسد ماودلالع كن هروک ذم داومو کنج هلوا رقتسم

 تلادع نامز كنراترضح نارفغلالاحبس هيلع تص ناخ دم ناطلس ناکمتنج

 یارزو ندمهناک ولم فرط اعاد هسراتهافرو تازابتما یراقدلوا رهظم هدنران ارتقا

 تادح رسو هنوط لحاوسو ینحهللوا تقدو مادقا ندن رلبناح ماخف یالکوو ماظع

 راندا راستحا روط یفانم هماظن نالیر و ندربنصو ربک ندنرلرتاس و ندنرایلاها

 هاج یمفنم ما دام بولوا ررقمو ققح یحهناک ندنراقح تعاس ینیدنلا ربخ

 هنسهیعدا تک وشورف ماوقو تلودو رعع ماودو مهفتهقالفا یایاعرو یلاهاو نارابوب

 كملسا تاو رذح ندنالخو تردقم لذ هنقلت و هیصوت یبراملا تطاوم

 ۲۱۷ هنس اح رخاوا یف هدنا

۷۹ 

 × یروصكت هحاصم نانلوا دمع هدنن یر وهج هسلارف هل اهلع تل ود

 یلامت هللا هدا ناڼع لا هاشداب ولت ردق ولتک وش هکر دلوا باصن تحت نات ربا رخت شعب

 یسولسنوق شاب یروهم هنارف ندنفرط یتلم هچنارفو یراترضح نامزلا رخآ ىلا
 راکرد ورد هددم تدم هدنس یروهم هحا ر فهلا رارمتسالایدا هلع تلودینانج

 سس سس ح سس سس بسه حصر

 سس سست سست یو ہہ



e ۳۹۲ قیح 

 ۱ ءان راک دلا تو شهاوخ راهطا هاب یهحاصمو یسود هیاصا طراور نالوا

 یلبجدمآنوباه ناویدالاح هدن رلهلاع تلود ندیهاشداب ترضح ف رشا حضاو ف رط

 سواسنوق شابو یدنفا بلاغ دس ددسلا نالوا یردم ك روف تسار هلنا

 ناربلاط س روم لراش ورتسنم لک و هبجراخ روما هدنروهج هجا رف الاح ندننناح
 هلداملادعب هلرلر رب ییراهماننصخر یرقدل وا لماح هلدسح قهلوا ناعت صخ

 . ردراشملا دقع یداوم یا یر د

 "الماک حالصو حلص یغناد هدننب یروهج هجارفو هلع تاود هدام یلوا
 . هل وا عفدنم انکتموصخ و توادع نیز ادعب بولوا یراح

 تولوا لوادتم نشسلالف هد یروهج هحارف و هلع تلود هدام ینکیا

 هما یندهفدوب طورشو دوهع ندبا دک اتو مرصت یلطباور واردیهكنیف رط
 طرش جردنم هد هعدق دوهع ناشوا ارحاو ددحش وشا نران یدالوا دب دحش

 ربتعمو یعرم ید هدنفح ول هجارف تیاعر نالوا هب هراس لود هحنساضتقا عفان

 هللا یعارم هجا رف ید هزکد هرق دع اف یشانندقلوا رو حرصم یسلت وط

 رد هلع تلود : 5 هل وش هلوا ز اح یدشو 1 هعن ام ال تاسراش و اع هجا رف

 چ فودنا رب وج ین رامقح تور درود رح كشافس راحت هحنارف نالوا

 ال وا لئا فغا دشو دمآ هزکدهرف نوجا لیس یرادشو دما هروک دم

 یروهج هار فو هیلع تلودو رل هنلوا قیمطت هلهجو یه هننیافسس راحت كن هراس

 هدنمض یفد كراددنابزا ندرا رخ ی رلکدلبا دشو دما كنیرل هننفس راحت كنکلام

 با دشو دما ید هرکد هرقو را ها تشل هج رار هب همزال بادو باسا

 رک دم طرش کی دلاق هلا دهعت همها ندرلددنابزا هللع تلود ین راحت ول هنا رف

 تان هملع تاودعفا نم نالوا یراح هدنقح ول هحارف ندهلع تلود فرط هحنقوطنم

 . هوا یراح هدنرلرشو رب كن ر وهم هحنار و ید هدنقح یراوارمب و هعس

 لا لتسف كن ول ها رف ءا بهجت رف دوهع رک ذلا فلاس هدام یجنح ؤا
 عانسو تازاماو تاقاقحتسا یراقدلوا لان هدنس هراس لاک كن هباع تلود

 بولوا یراح یخد هد هلع تلود كلام نالوا تیرقو قصالم هناحاوس کد هرق

 ۱۳۱ ترا ااو اا ف هدهروکذم كلام كرد و هدرا هل رک
 ۱۳۱ ی رییس یقموا هی ربا ةر هارو ین هماقا

 زویکیا كی كتر رات هدننبب یرلتلود هرتاکناو هجارف هدام یجدرد

 یعوا كنحرات یبروهم هجارف و ینکیا ین کا هتاسهدشلا ید ی هتس لاا نوا

 ه هللع تلود هدهدهاعم دقعنم هدن رهش هش نیماعینوک ید رد كسا E یسهنس

GEN 



e ۳ 

 مات داوملوا بویلبا لوق ید هيلع تلود یهمولع داوم نالوا جردنم قاعتم
 . روللوا دات "ایر هدهمان دهع وشا |

 ید هنسضارا تمام كنور یروهج هجا روو هلع لود  هدام جنش

NT 
 هنیف رط میاوت و یلاهاو نیمناحیارفس هد رفس یاننا ندنیفرط هدام یتتلا

 ینهدامیدادرتسا اتماب انع كناشاو لاوما ییا طشو ذخا قر هلوا لا ات

Eهنلوا مظنتو تیژر هرزوا لدعو قح ندنفرط نیتلود  . 

 هلسأر كف رط كنهدیدج تاماظن ریاد هنسهدام هل ره مسر هدام یدب

 ندنکلام نیبناح هدباب و نوجا عفد یتالاح قج هلوا هعزانم ثعاب ردق هنطب ر

 . رلردبا تاکرح قسط ه هع دق دوهع

 هسا راو ارسا قلعتم هن دهام نود هک نافرط هدام ی رایت

 . هل وا ها لد الب یرللسس كنعوم ۱

 كنبر رب هلا همان دهعوشا یروهح هحارف و اع تلود ۰ هدام یحز وقط ۱

 ناشوا زوج هب هراس لود هل راما دا ییلوا یک تلود نالوا بحا هدنکیلام

 زوج هس رار رب یک شقلوا رس اهوصح هد ا دع وشا یفانم قح هل وا و

 ۰ رولوا یهاظ یراکدلبا
۱ 

 ی راهمانش دصا ندا صفا ندنیاصم نامناح كن هماندهع وشا مدام ین وا

 . هنل وا هلدام هدسرابهدندم لقا ندناهسار ول وا نکم و هدنف رظنوک ناک ند رات ۲
5 ۰ 

 اللما و دفع هرز وا زمتصخ ریاّضتقم اوت همان دهع مای ییهدام نواوشا ( هعاخ) 1

 مه راتو یدنل وا اطعاو هلدابم داتعمر بوناق یضم و مخ هللا نعرهم و اضما ونک
 یی روهجهجنارف و یجند رد یم رک, كانسربلنارفصیسهنسیدب نوازوییکیا كسب كن ری
 : یدنلفمفر هدن رهش سراب ینوک یحتلا نوا كنار ودسم یمهنس یع وا كح رات

۱۷( 

 * یدنفا ثر تمصع لنال وا ر ومام هر هلاکم سلاحم ندماظع رودص +٭

 * یلروص هرک ذ نالا زاب هب یدنفا تاتکلا 0 ندنفرط # ۱

 مدنقا .ولتانع

 هلاءاضزلیصح كردنا ادد یزمسف ی غ الب هدیماس ساغ نانلوا دقع نوک کا
 وال ودمرکلاو وفعاا رنک متلایلو مدلروس تالکز ارب نوجا هلالوسر حور ٌهضرتو
 هنمدنفا هسیارولپ روس تقد اما ردراشمروس لاعفنا کلب نمدنفا مظعاردص ولت مم



PETA rane 

 کک ۳۹۵ =

 توعد هرصم یهسنارف یرلترضح اشاب دمع تنزع ارز مردیا نط مدسا تمدخ

 ا و هدنلاضفلا تقو ءرکصیدمر و یرصم تولوا لکا هل رمو یدعا

 كنه رشنام رح یدمشیدانوحا ناش رش نام رح زمعح وت هرصم ید وا لسح

 هدک رلکیربخ یدتک هرونمهندمو 5 کم نراب مرویملس هد اعفد هلهح ونینلا

 ۱۰ یهدم كف رح یدنلوا روصق هدتناعا ءرکصو زردالکا زوس چک و لک

 كس لهر و باوج ههنعط رر ود ىدا لکد مزال كعد هم ردنم واخ لاتف و

 هب هم رکم کم هدساخ دا ص رود E اشا مهارا یسلاو رصم هدنسهنسر قرف

 كسدنفا نسح یالمرش بهدلا یینح ندرصم یاماع نوجا تاغ ندا مو

 تیا (انمآ نک هلخد نمو ) دیقم یفدلوا كعد هن یحراخ و یاب هدهلاسر ین دای
 رولواروهقم راج یه ندنادصق ءوس هغ رش تس یواضس یضاق هدنری فت كنسهع رک

 یدام كجاخ نوجا جارخا یبرلترضح هنع هللا یضر ریبز نب هللادع اما بود

 احگ ردنم وید یدلوا رهق نوا كنا یدنا لکد بیر ی یا هلآ دنع در

 كلارا لها هدنساوتف ییدریو كندا هلا دع هدساخ دما رود هدنرلرفس نارا

 ۱۳ ا ا لغ اا راو یخ هوا یمدشا یطفو ندنرلرغا اد رف ادارفا
 نوجا هللادىع فد رش ك رک تهذلاونا ردە یرلتر وص هدنسا ونق هحل یدر و

 هدم رح بودا E 9 لها یدالیا تردام هلاتف و یدن | بوط هب هم کم کم

 ۱۳۱۱ اتو یربدلوا یضار هکتعو ههن یبرللاوناو لاع ود زلوا كنج
 هتعس امدقم یدحردن دا جو رخ قح رغب ندنتعاطا كنملسما ماما جراخردندعراق و

 ما هل اب بار نک ًاسهدد ودح ندا لصف یس زا هلن ا نم زم رال لا وسوید ردسملخ اد
 عطف ندنا ردسهد رک بصن هلباتارب تن هیاع تلود هکمریمارداخ اد هدتعیب رده ات هیذکم

 امد كفس هج هڪ هدتناها هدنس هره خسف یناربا حاص دقعنم هدننب تلود ییاهل رظن

 یرولوا دراو لاّوس ود رديمغا فرح نالوا یداب هغلو! نمضتم یدساغهو

 هالو هماشو بلحو رصم بولوا هدنسادوس رصح هنمان ودنک یکسو هطخ

 شمشود هتنطلس یاوه نکیا رولوا عومسم وید شملا دز مان ی راهتسک زار هیسا

 هلحو یعروسد یعردا تطاس یاوعد قحم یی ردیممفاشو یلتح یهدم كمدا

 ۳۳۲۲ اا تم ملا لوسر ردا مدح يدا هق نودا لاظنا یهاذم
 هبنعو یعزما راکنا ینعطاق صن ( مهب ر دنع ءایحا) هدنقح ادهش دا ند
 هصیقت هوس ناش ردیع ود یس هبت نمدنفا ماع رخف اصوصخو اببنا هبترع ندادهش

 ردیک هلیعمسا هاش موح م ماس ناطاس رصم ناف رولوا هن عرش مدآ ندبا ثاربا
 یسلاها هدقدل | یرصمو ماشو تلخ بوراو هنرزوا یروغ نالوا هار دس نکیا

 ( ناملس )

 نور یک و

 رک



 ءاوس ةلك ىلا اولاعت باتکلا لها اي لق هلوسرو هلا نیدل کوعدن امنا هنماب نونمآ همرح

۱ 

f ۳۹۵ Bi 

 ای لو یک دوسلاواو یدتفا یدعسو هداز اشا و یدیکد نامش

 هداز ناسا هدزفامزو یاب یغوا كب یرا هدیناخ دوخ وود یدیگو دو وم
 یهدوهعم ءهلاسر ندمکیدماس یعدقبح ندرطاخ یرلاوتف یتا نالبر و مدقم هنقح

 مودااحر شراساتعو وفع هدلاح ره ا لانبرا ۲ راتلوت د رط
 ردانمتم ندزس "ةصاخ یعاحرا هزفرط هسو هنارا یهراقرو وبشا هدیلاخ تقو

 ۰ مردنا احر نوا زواح هرخا هنقشع هللا مدنقأ

 چ هماناما ندارد رک هتسلاها همرکم هاله د

 تاوغالاو ا ةفاك ىلا زب زعلا دبع ن دوعس نم مح رلا نج را هللا مسي

 هللا نود نم باب زا اطعب اضع ذڪ الو اتش هب ذل مش ال و هللا الا دل ال نا کنی و اسب

 نب دوعس ناملسملا ما هحو و هللا هح و یف ماف نوملسم انا اودهشا اول وقف اول وت ناف

 مالسلاو هللا عاطاام اوعبطاو هلاوعمساف دعاسم نب نیعلا دبع کما و

43) 

 ۰ * نالوا رومأم هبهلاکم لاج ندرودص كنندنفا باتکلا نیر *

 * ردن روص کر هب یدنفا كب تمصع #

 مدنفا مترخفمو تاهابم ثعابو متن تمعن یلو ولتحرم ولتوم ولتانع ولتلود

 یزلکن وک و را رابات نالبردنوک ههرونم هنندم و هماش هدقم نوجما ثداوح باج

 او توا راو تار رخ نیشط سا حشو ندنسلاها هرونم ةو

 یەم رکم هک« بولکی قاط یناهو یساد رف كنب راج و رخ ندهمرکم کم كنيماسم جاخ

 د يراق رطا قا یاهو کا ایف هوس اصت فرشف یر
 ردق ههام چوا ید هسیا راشلوا راچود ه هشاضم هلتهج هربخذ ندنراقداوا شا
 هن واه باکر هلغلوا جردنم یتایفک یرلکح هلس هدا رادتا هبهعفادم كردنا تربغ
 كراشیا هکیدلاق مردیا دقت هن راتلود یاکاخ هدقدقبج رد هرزوا قفلوا ضرع

 كلركسعرس هتسبلاو دادغب و هنسلاو ماش قجهلوا لصن مما قشیراق یس هله

 یماجحا هلا روم هلو ها نوجا یر ماش اما رول ردنوک تاض رشت و یرانامررف

 فرح ییا هنسیضعب كنب رک اچ رک دن مکیدابا مدقت مدنفا متن تمعن یو هللا ریخ

 روهذنا ترطضم یزکلوف یسالزوس تاتعو تغر تراش اوج زر وا

۱ 



 هک ۳۸۵ بس

 ا همغل دلوا یسهدنن صاخ كمدنفا قحا ردد وع بدا راغم ماوسوب هحرک

 . ردکمدنفا تحص بحاص متن تمعن یلو نامرفو سما مدلیا تراسج

 * شلزاب هنسالاب كانهروک ذم ةرک دن ندنفرط یدنفا كب تمصع ٭ |

 * ردنروص باوج نالوا #
 ۱ مدنفا ولتانع
 یشر هدمدنع یلعاو ذلا ندنوم روصت یدلبا بارخ یدوجو نام رح بئاصم

 تاج هعش ندنونح دوخای هبمشاه تربع دوخاب تناید یاضتقم تلاحو ردقوب

 نالا یدنا هراح ءهلزر هع زاغو مهزاب باوج هک وب روعش مضار زکسر د هن

 یسلاو دادغب هل ردتقو راما ناس هعام اا رب دن هلرلروط و مردنا جالع

 ا ع هکررک هلا رصم هنو روللوا تناعا ندقرط ماش هنو ردنا دادما

 یدلبا سودل بقعرد یرلاوه یلاعت بر نکم یرادت ها هنو ردراو یدیما

 میدلوا برطضم ندمکلکشا و دن یو نا رظضا هدهنمک ی نا نه
 لع ماما 2 ردق هنوک نوا ش ردقو مههش یدتک هبهرونم هدم مرولس
 رولک یراربخ دادمتسا هنر دادما ندنف رط دادغب | هل وا رضاح هعاعسا ینسهعفو

 رولوا هبوب باوج هتشيا هه هنس هلئاغ یلیا مور وش هله مهزای رلرکسع ریل

 | كب ادختک مربارناح ردارب ولتلود ردقوب مراربغا هرذ مظعلا لاو هزس هسخوب

 | راردیا ملست هدمنظ كرویبهارا یزعاوج هرلنآ رد هدنوخا ُهجرد متبح ید هاغا

 , قافو داسفو باصم نامز وسش هللاو ررلکد مار شی رعتو ضارتعا ههسمیک

 ندزب سو هيلع هلایص هللا لوسر هرزوا داسف هلج ران ورد مفساتم همکیدابا كاردا

 ا او تمر هم رهطم تم شو مون هزع ود ندنادرک ور

 هل و اراصن لود ردنا دلوت هدقافا راطقا رلداسف تعاس تعاس زالوا ترصت لاو

 تالش BES هیات | رخ ییماحا هللا هلو زو هل وت نص رکسع هل و زغالو

 لاحا هتیرلدعو فلخ هام نک نیمآ ها رسم هج وک لوا تعا رب هللا ناعا
 ۳۱۱ یا اا اال تفووا رارروم فرش هرقف اراذتعا یک دس

 قرهلوا لاحیسح ردقوب مضارتعا هبهسمک هلا ترب شلروم هسوسو لج

 یعاحرا هزهرط هنب هنارقلا دعب یهراقرو وشا ةو ةیانع مدلیا رادتا هباوج
 . مدنفا ردناهر هت تابا

 # یسەرل دب در راد هب یدصا تب تمصع تسدصا سار # ۱ لبه رک ها كم تمصع كندتفا سس

 | مدنفا ع رحفم و تاهام ثعابو منم تمعل یو ولتحسم ولتو ص ولت انع ولتلود

 ( ندرصم زا



 e CITA ی ی ی نوا ات

 ی WV جی

 مدقتنوجما قاروسب یرایعناایوروظنم هلفمقیچ ندباکر تار رحم نالک ندرصم
 . ردکج هدیک بوقلاق ندنهاکشس وقموق یرزوا ماشخا نوکوب اشاب ىلع مدیا

 لاح یشاط وانم مردبا مدت هدقدقح یدنلوا ضرع هاکر تار رح نالک ندقالفا

 ه رتلکنا هلا ول هسنارف ررو هدا یدعت هقالفا ندف رطرب راشعا ه دناقارت وط

 هرتلکنا طقفشمافلوا رشن راهمان ناس رعشمیرح نالعا اما یدلبا ققحشیسه راح

 مردب|مدقت هدنایملک ۰ رد هدققلوا هجرت ی راکیس هدافا نالوا ه وتنءالرب كلارق
 نامرف و سا هلا رخ ینماحا هلا قدریشاشزی و یدقج راداسف فرط فرط قئرآ
 . ردکمدنفا ولتح سم منم تمعن ىلو

 . ٭ باوج نالب زاب هنسالاب كن هرکدن و ندنفرط یدنفا ك #
 مدنفا ولَسانع

 | وصف وفا یا عح هرکص ند هرهطم هضور تناهاو ه زا فاصم

 ۱ عورش ها هن یه روسم هتسا یز رصن مز لاعتم یادخ الح مروا خد

 دادما بابسا مامتیسرک هتروصوب كرصم روبهدبا روهظ عناوم رازه هسیا روئلوا

 . هلا نااش هته ع هلا وقع یزعوتد قح بانج ردیلکد عنم یاعاو

 1 عیاسلا دا یهسا 7۳

REOهم  





 ۱۲۱۹ هنس عیاقو هب
 هل ود لاوحا هصاللخ

 یتبداوا یروطاربعا سنارف كنهرابان وب نولات
 ی دلا یاونع یروطاربع ا ایرتس وا تا رادنکحت هحگ

  یدیدح مش ثنامالا

 فرم ی ر راد هنااحنیدوو « یروهط ه را هدنس نارا هلا هبسور

 یرلهب رح تاکراد كن راتلود EEN هسلارف

 كنويللا و ۰ ییدنا برح نالعا هبهرتلکنا كنابناسا . یحوتت كنولان

 یناروصت
 ۱۲۲۰ هنس میاقو
 یرافاها هنهبلع هساارف كایوروا لود

 هلع تلود علاقو صع

 ناتسج رک لاوحا ضس ۰ ینلرادوسوغ كنک و وبه رق

 یرخا تاهحوو 2 كناشأب لمعامسا و یرازو كنهداز راج

 هقا عو هبزاخ ثداوح

 ید وا یدلاو معم كساع دع

 هبزاخ میاقوو یکتو رهق كرانمەلوك

 هع وسم عیاقو

 یرارف كباشاب رابط

 ا كقاقأ هس ور

 تام 9 حب
 اور وا علاقو

 ی رلهباع هرل ولایرئسوا ازا

 یت ولغم كنساع ود هسنارف هدنس هب راحت راغلافا رب

 یرللوخد «هنایو كرل مسنارف

 یس هام ها ولهسنارف كن ولاارتسواو یس ه راح جیلرتسوا

 دل وا قافتا دقع هدنرلنس امالا نارادمکح ضم هلا هسنارف
 یساغلا كتتبلارق یلوانو ۰ یرلهلاصم كن هسنارف هلا ایرتسواو اسورب

 یییدنالشاب هننا رک اذم هبمومع هلاصم هدسرابو



 هیچ ۲ طبس

 یدادسنا كح

 ست تست

 هر

 یترافس كنیدقا بح ۰ هيلع تلود هقتلو لاوحا ۷

 ۱۲۲۱ هنس عیاقو ه٠
 تاهبح و ضع و یناحتما سور 0۰ ۱

 قارع میاقو ضمب و یرافس كم دا عیفد ۱

 ناارحا صعب كن ول ان ۳

 یناقالم هنا نول كندنفا بم  هءع |
U O۱ ی راک دا طض یهزوک ار ار  

 ا اوا ۷

 ۱ ييدتسا روهظ هبراګ هدنسهرا هسنارف هلااسور ۵

 ۱ یس هع و ۲

 3 تاهحو صد و تخشمو ترادص لد . ۰

Vvتاماظن ضع و تاعلاطم ضع اد هرات مسل رص  | 

 ۱ * یرالزع كني راکب نتكلم ۷

 یتسایر كندفا تعارو ىلع كفصاو ۷

 و ۹
 ییانادوق كناشاب لاص ۸۸

 ابوروا میافوو ثداوح 9

 یلوخد هنلر كنول الو ی رلهب راع درلولاسورپ هلا رلزسنارف ۸۹

 یراهب راحت هللا راول هبسورو ا ا و ا ۹

 هباع تل وخ علاقو ۹4

 یرلکدتاالبتسایب راهعلقنامرکفاو یلکو نتوخو ردنب هتشكرلولەسوز ۵

ED OSC ICI AR 
 | ییداردنوک هنیدزن نوین كس دنفا دحوو یی دل وا ب رح نالعا و ۱۰۱ ۱

 تاهجوت ضیبو هرفس تاکرادت ۳
 یرازو كرادملعو یافو كناغوا ناسا ٠۰٩

 ی رفظم كنهمالسا رک اسع هدلعاساو هدفرط شرک ۷

 ی را دف ا تتساع وت یکتا ۸ |
 یدوع كساع ود نیاکناو ییلادوف كناشا ىلع دس ۵

 قبرط و یراکدلبا السا ییهرونم هندم كراماهو ۰ نات ع لاوحا ۳



 ۱ ۳ 

 و ۳ بم

 ۱۲۲۲ هنس میاقو
 م ۰ ی ۰

 هب رصم عیاقو ضع و ی راک دّسا السا یه ردنهسا دل را زیلکنا

 یاراک هتک ی ودنا كارت یه ردنکسا هدعب و یرامازهنا هددشر كرا زلکنا

 ناىعا تا و

 و ست
 تاجر ضس و یث رح كنوباه یودرا
 یرلهب راح کوکر و لیعاعما

 تامدعم نالوا تج وم ا ڭكمىلس ناطلس

 یروهط كتس هفو افو اع

 ه راس عیاقوو یس ولج كار یافطصم ناطلس

 نوباه یودرا عیافو ضعب
 هراس لاوحاو ٩هس رج حلوو ضع و یرادص تحاشا ییطصم یاح

 مادعا و یا و بصاو لنع ۰ تداعسرد علاقو

 8 عیاف و و یا دل وا یسلاو دادغب ثناشاب ناماس

 تام و صع)

 فدا تاد ع ولط
 5 س

 : تك و ی علاقو ادعا كناشاب اغا ۰ ےک ھا

ENAروا ا لاغو  

 یناماقمکاق كناشاب راط و تاهبح و ضع و ییدوع هه ردا كنوباه یودرا

 یناسانم هل ا بو ر وا لود كنهملع تاودو یناعوقو اور وا

 یناقالم هال انوش ان كدقا دنح و هدنسانا یراالبتسایهقسن اد كرل زسا رق

 یس گرام هیس ور

 یگ نع هس راب ڭكنىدنقا دح و

 یج هاخاد و هح راخ تاثشن گن ویلب ات

 ندوع كاندا دح وو یروم ۳ هب هلاکم كندا بح

 فد وع ندارا كنبدقا عفر

 یناہاعت ڭكتىدىفا بح

 O یاهسنارف تلخ ر تل هلن و ور وق

 یاسانم نالوا هلبا هراس لود كنوله-نارف

 هح راخ عیاق و ضع و یرلقد روا ییهفراعاد ك را ملکنا



 | یتاراخ هللا ولهیسور هنهبلع هباع تاود كنويلاا ۲۵۲ |

 ح یرلکدتا التسا یایدنالف كنولهسور ۶

 تاتحاسم صضحع هدنفح در کر ۲

 ۱۲۲۳ هنس علاقو ۹
 ۰ حس

 أ ی رالوحد هام ور هدعب و ها اسا و هر رول در رسلارو ۸ ۱ ۲ ۰ ءا 1 |

 اب ور وا ثداوح صعل و ید رد و و دن دج تاجاعل هب یدش نح و < 2 < ٍ یا 1 وا ۰ 4 4

 ثداوح ضع راد هغلدوانرا ۸

 یتکرحو روط كنون هنیرزوا یتاعوقو ایناسا ۷۹۰ |
 ہرضاح لاوحا لاحا ۷۷ |

 هعق و ءیدام ۱

AVیادعا كنا هدنساننا یتدوع هتداعسرد هلا نواه یودرا كرادملع  

 یلوصو هداعسرد كنو اه یودرا ۵
 یرلش كناملع ضم هلا ىدا هللا (طعو یتخشم كندنفا فراغ ۱

 یسح كم اشا ییطصم و

 یداهش تی تام ناطاس ۳۸

 قرادص كرادملع و یسواج كند دو ناطاس ۱
 هقحال ۳

 لاوحا محار ۳۹۹

YEهعوسم علاقو  

 کاذف سس

NAنت  

 ہہ هعاقاها هس ور + + +
 ی

  ENیماح  EEهنن را دص  Eنواه طح  1 Eو 2

 نواه حج راد TAREK راد رس گناشاب یملح ۲۳

Soساف  DAنو اه ۳  

 هم ع تج ۹

 نواه ا SL ساف ۳+

 2 ۰ ع ا 1
Ttنواه طخ 3 اد ہہ رادص هل رادملع  

 aS ETT HEAT RES a ی ته موس ۳۳ 1
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 ثحاس كح هر دست و ردو ج كن و اه رصع و كح هرو تربع هر هلمح

 نا کا سم رضع هلا یتالکشم كرل رصع لوا هدنحسم یھ یم هغ دل وا ند همهم

 ةدهع لوح كنهعلاطم باب را یرارکت كنىه اشد اب ترضح هربخ هبعدا هز اوماب
 . روناق یراعش صالخا

 ( ۱۳۱۹ هنس عیاقو هبه )

 چ هلود ا هصالخ ±

 نت هل ی و هرتاکنا هت رانا و هلهحو ید وا نار ه دیس د رص یلاقو هون اس درس

 رادّسا هب هظفح ساد لود | ES 1 ترش ه4 مسج تاکرادت هرزوا كعا

 هد رب دقت یل دصاب قابا سم هطا کا شرع ارو كم ىلا رو هدهساا شما

 هدنا وا لوا یاب وروا هر لودو لکشم کرادن هر ٌءوق قج هلوا ردتقم هتمواقم

 ( هسنارف ژ



 می ۳ تو

 كر دبا شالت یمالکو هرتلکنا كحروک ینغیدلوا لباقا كمردتسا ماق هنهبلع هسنارف

 ۰ رب دم هلو ی” هراح هد ها رای دّتنا یس هغم راغىح لالتخا هد هس ارو نورد

 ید زسنارف مان لادوداق ژروژ ندنساسّور یرلب رارف هسنارف نانلوب هد هرتلکنا

 لالتخا رب هد هساارف كردا وحتسح یس هراح یس هداعا كنلوصا تلا رف هد هسنا رف

 هدلوب یهنراپانوب هلسرقت رب ندیدم هلوا ردتقم اکو نکیا شمشلاچ یلیخ هفمراغیج
 یس هدالبم هنس چوا زوب زکس كم بوریدشالرارق یتروص كملنا مادعا نكر دیک

 نشمر لر لالتخا با راردقزوب هل هلکهس اب ًافخ هدنرب رد تان رف سوّسعا

 هنا شتو كنا ىدا شم ر دتا لاما هقرط ودنک ید یراضم ندرالارنجو

 قاطنتساو ذخا یثک ي وا ندنساقفر ق رهلوا فقاو یرارومام سلو كسراب
 هدنف رظ هل لق تدمو راشع وق هن ادم هلس اعرف عیح یداسف نالوا سرت هدقدنل وا

 هدنترام یس هندالبم هنس ترد زوب زکس كس نولموط ید یراقفررکد هلاژروژ

 زبح كداسف نانلوا ممصت یسارجا هلهجووب ۰ یدا راشفل وا فقوت و سح ی اک

 نانلوا ارجا ینج هلوا لخاد ههسنارف كنبرب ندراسنرب هدنناوا یلاصبا هلعف

 هد هسیا شم ام هلوا مولعم یفیدلوا ېک كسن رپ كج هلکو شماشالکا ند راقاطنتسا

 ندننافاضم یمن هقودداب هداینالا سن ر مان (نکناد قود) ندنس هلساس نو رو دانئاوب

 یسوف ردق كس جواو عفاو هدهفاسم تعاس ش ترد هتیدودح هسنارف بولوا

 سن رپ كج هرک ههسنارف هتراپنوب هلفلوا میقم هد هصق مان ( ع هننا) نالوا لماش

 كنراقر هداروا هسا نکناد قود یدلوا بهاذ هنعز قمل وا ناد قود وشا

 N بودا تماقا ها هناخر عفاو هدن رانک هصق قردل وا یو قشع ماد روش

 هلقشع شنا یس ناو بودک هراکشو دص نوحما كمردنلكا یناکوک هدمایا

 ینحأت هس ارو یسهدر اد وس رس هد هسا برق ٩ د ودح هس ارو RET عاد ر

 ندنغیدلوا تاذر برشم زت تبغ هترابان وب نکل یدا عاربا ندنس هبعاد تر

EASED هل ی ۹ LOR SINE ORR NE RT E U OE (ت»ا»ح» | سس ههحهظفظةظةظةف)أظ)ظفظتفظ)ظ.««-- هغی دلواوب كسن رب نالوا ممصم یلج هبهسنارف ا رظن هنسهلوب بی رق هبهسنارف درج 

 قرهلوا هدنزرط قاد ودح یعا و هدنفالخ كنسدعاوق لام قوقح ناه هلا باهذ

 هنیوا ندوآ یهبلا راشم سنرب هلبا لاسرا رکسع كوب ییارب هب هروک ذم هک
 هان راک سراب ندارواو هتب رهش غروسارتسا ناک هد هسنارف بوریدنوط نکرولک

 كن هراپان وب به یس اضعا هدنجشا كنهحیک رب نامه هدک دروتک هنس هعلق (نسن و) عقاو
 هدنقح قاطنتسالا یدل هد رج نارد نالوا سرت قرهلوا ترامع ندنرامدا
 هلتهح یتیدلوا هتسراو ند ههش ولردیه هدنابوب و رکنا ا6 ی میت نان وا وع

 هدنکج هديا ههبسشو كش ءهلازا هدریدقت کیدتبا لاح ضرع هدیوروک ی هتراپانوب



 چ ۽ رج

 هدال وا ء رظذ هت رایان و هد ةا شم هتسا كمروك یەتراپانوب ندشدلوا یهاتشا

 هدصوصخ وب كسن ر هر و بویر وک ههیلاراشم ودنا رارصا هداطخ ی دلوا مقاو
 هلا كنهترایان وب هحیکلوا ناه بویقلوا تافتلا اعطق هنم احرتسا و زابن نالوا
 ردشمل زد هوشروف

 ey یخد یسیرب ندرلدکل كوس كا نارب دنالاهایس ىلامعا فح كنت رابات وب

 ۱ نوجا هلا راشم سن یرللارف ابوروا نوس بولوا ۳ لوس كم هج ایوروا

 یبسربهجواشاب فانبل ود قافانال وا دقعنم رارکت هنهیلع هترابات و رابدتا متامو سای

 . ردشل وا هدامو ید

 یروطارپعا هبسور ینمیظنت یقافتا یتاف رطی رب مویلکق ردهرف یلارق ایس ورپ هجمدقم
 ا قیرد هرف ندنکیدغا لوق CE هدک دنا فلکت ۵ یردناسکلع

 قافتار هلا هتراپاو نوا یشیاسا ماود كنایوروا كردبا لیم هنف رط هسنارف هلغلوا

 یربخ ینیدللوا مادعا كنکنادقود نکیا دم اضما ناه میظنتلاب یس هماندهع

 هدنیلرب و ۰ یدنلوا كرت هلاکم ندا ناي رج هلا هسنارف یک  ییدلوا لصاو هنلرب

 ۳ لرد لارف اسوریو E ا یسجلبا هسنارف مقم
 ۰ یدنلق ترشاىم همظنت یس هدهاعم قافلا رب هدنرا هنابم كردنا ليم هتفررط |

 یی دادیشبا هدغروبسسرتپ یسهشحوم ٌهعقو یعادعا اردغ هاهح ولوا كنکناد قود

 یرداکلعو 1 د هسالا مامو ساب لاح رد یماط یروطاربعا یارس یک

 كنانالاو یدالشاب کما هلماعم قوفص تیاغ هنسحلبا هسنارف قم هدغروسوتپ |

 رکسع هل هقود داب ل ندنشب دلوا یتلافکیغ د كنتلود هس ور هدنصوصخ یلالقتسا |

 ۶ یداب مایفهنلط تاحاضت !یال وطندنسل دناتسکشیراتعاو سومان ةد وتل وا لاخدا ۱

 تدور هدنسهنابم نود لاح رد ندنکیدربو باوجرغآ تباغ کو هسا هترایاتوب |
 . یدلوا ادس تنوسو |

 لصا یالوط ندنغیدنلوا ضرعت هلیلاخدا رکسع هتکلم ر نالو هدنلخاد اناما |

 یلود هح ندتفک وب هلکمشود هننرادمکح ارتسوا نالوا یروط ارپعا اب Ll یوعد | ۱

 تراسح هزار | تموصخ هر هب رابات وب هفیحآ ندقبحا هدهسیا شل وا رثأتم هدایز ك |

ON ۱یتلوا فلو رک ۳م سا تارا  

 ییذوفن یهداینالاو قمراقبح ۳ ییدروک ندهترابانوپو ردیا ین
 . ید ر عرف تفو هزاران اقا

 بوشود هنهیلع هترایانوب ولاپ وروا نوتب یالوط ندنس هلم ن رکتاد قود لصاما |

 ۱۳ ار یخ رس کا یکتا ترزوصر o aE هتل آ ۱

 ( هدندز )ل



 ند دلا ملا ضا ییادجاداش افتاد ز ,داسنارف ۱
 هابس هطسا و ار رپ هبقخ هت رایان وب و دات ی راکدل,ا ماو E یاسا 2 رانا

 تل ربقس یدر دّتسا رم هلا حبط هر هل نع lie بور دوط ج رلب Ex كران و ۱

 قاخ هحل ر وک ییدنلوا ا هدنل و ال هشسا وا هلو كس همهم ترا |

 نانو ابد وا د رط نددز را یراقدنل وب ملا یوم یا رەس ك رهلک هضصغ |

 Cy كرازیلک:ا و ید وا ربعبه صد هدف هتلکیا هسموم راکفا یالوط ۱

 یدلا فی نر یەم ومک راکثا نالوا شل هنالغ هدنهماع هن رانا وب یرراومه |

 نالوا شمع الشاب همم فر هلوا هنهماع هن را اوب تونم هدا لازا لوس نوت مو ۱

 . یدلک هک هراقافتا |

 اتعا ید ه هیاخاد لاصم هدانا یییدلوا لوغشم هلا هج راخ لئاوغو هت رایان وب ۱

 یدروشالاح اصح یار وطاربعا نالوا ی رظن حعمطم هدأ هشع راق و كرنا مامها و |

 یراکلاهت و ص رح ردق هنس هح رد مادعا یه راب او كن را رادف رط تلارفو

 هلژروژو یبلبا دلو ییراکفا یسفلوا هلاحا قلروطارپعا هنارولب هد را |
 قلروط ارعاو هند وه ءور هدر قح هل وا تاس هنم ادعا كەت رابات وب ياف 0

 ندنلا كدا بادرا یهننارف : و یدلوا بيس هند وعص ردق هن هج رد ۱

 یسوزرآ یاکحاو سسات هرزوا یئادو یوق ساسارب كتموکح هرزوا قمراتروق

 ۱ تاش وشن ضع ی رطان سال و و ندف رطرب یدالشا هال وا راهطا سانا ناد

 ۰ یداهدکم روتک دادعتسا هحیلبخ هصوصخ و كردا املا یراکفاوب هسان ناهذا و ارحا

 لود یغلروطاربغاو قملقو ین راکفا كد همظعم لود هب رایان و هنرروا كنو

 هدک دسا هراح هل رلل ود اسور و هحم هرروا قمالکا ین راکح هما بودا

 ایرتسوا یخد ودنک هدهلباقموب ولحم طقف یدروک تقفاوم یور ید ندنسکیا

 قو بودا ناسرد مخرب كما ه والاع E باقلا یاونع یروطارعا

 هنبراتلود ایسورب كرکو ایرتسوا كرک كردبا لویق هینونملاعم هترایانوب یخد

 ندنساضعا تام سلجم بودا ثبشت ناجا یارجا ًاقاعتمو یدلبا تبنارکش ضرع |
 نداضعا زکلای هدکدتا فلکت یسهلاحا ههترایانو هلتئارو كغلروطاربعا یر

 سبام یسهدالیم هنس (۱۸۰6 ) هلکع لوبق یراس بوئلوب هدیار فالخ یرب
 یە رخ هنس زوةط نوا رو يا كس و شا نالوا فداصم هنح وا كن دن رف

 ۰ یدناق نالعا یه دل وا روطاربعا هرا سنا رف كن هن رابات وب هد رفص

 هماقم نالوا یرظن حمطم یالوط ندندصف ءوس كژروژ هاهح و و هب رایان و هتشا

RESودنک ابوروا همم ومع راکفا یالوط ندنادعا قحرش یکناد قود  



e = ٩ 

 نارد ارز یدنشمر و تربح هلاع نوت یتفک قازوطارعاو یدنا هدنهلع

 تنطلس هدهسنارف ورندرارود هجو كردا ماق هاسسهبعاد تروهجو تب رح

 رلناق ردقو نوحما اغلا ین :لوصا تسلارفو احا یتنادناخ نورو نالوا شمروس

 ینرارابتخاو هدارا مامز هلا داعقا بیروطاربعا تخت ین رب ندسان داحا نکشم ود

 رکاو ردیرب ندنسهخرات عباقو بیرغ كا كلاع یراغا لست هلالقتسادب كنا

 نولت كمدایب عون یدبسلوا شمک رلنامز لیخر ور ندنکسشت كتبروهج
 1 هنتسلکهلوا یراح هرزوا بالقناو لوحت هبوب اياد كلاع لاوحاو هتسعیط

 تلا هننلروطاربعا كنەترايانو نکل یدرولسهللوب هلوقعم باسا ضعب كربدنا |

 شفای راناح هجنوبو شکود رلناق هجهدنروغوا تیروهج یژنک | كرباکا نالوا
 كنهتراپاوب كرهاک و د هنیراکفا هبلالقتسا تموکح "ةعفد هدلاح یرلقدلوا رلهسمیک

 زاغلوا روصت یعوقو هدر هقش ندهسنارفو زاملناسا یرلعا تمدخ هنغلروطربعا |

 ۳ دالقاو نولت نالکهروهظ هرزوا تعرس هلن هدهننارف ردندهبح عیاقو
 .یدلوا زملا تنما هنسک هنراوطا كار زسنارف قترا بوقآب هلا تاربح رظن
 E نکشلوا صوصح هنیرا رادمکح ایرتسوا یناونع قلروطاربعا ورندتفورب

 و لاقو لق لبخ لودلانب هدقدلا یناونعو امکح ور یراح هسور

 یرلە ۳ هدهسیا شمال وا قیدصت و لوق ندتقرط نار E ضعل تدمر |

 هنناونع لارو كنناونع روطارعا ورندهوا ن Skt یدشمہناق قدصت ندف رطیه 0

 هله یدشفلوا در یباعدا مدقوب هرکصندنا نکیآ راو یناحجرو مدت هاتسن

 بولاق قرفرب چیه هوغو مدقت هدننب یراناونع لارق هللا روطاربعا یراهرکص

 E اوروا یک نالراش هتراانوب طقف ردشلوا كعد رادمکح ید یسکیا |

 ا یاونعو یعدوا هرک وب ندنسدناوب هدنن هععاد قلا هتتراظن تا
 بوبملنید یروطاربعا هسنارف هنسودنک هکردقوش یداوا عمتج 0
 قلروطارعا نالوا فورعم هجایوروا ندسنکیدلنید ا او

 كنەننارف هدلاح یت دل وا اس یاونع روطاریعا ه رایت و و یداراو قرف ندنناونع

 ۰ یدبا هدنلکش هطورشم تموکحر رزکب هش روهج یسهرادا

 دنسم حورشم هجورب كنهتراپاوب نور لارنج یسحلبا تداعسرد كهسنارف

 کن وج هدک دتا فللکت یش دصت هلا راخا هیلاعباب ینکندلبا دوعص هیر وطاربعا
 کجهلتد ه ندقرط ایوروا لود هنذاختا كناونعرب داجاون هلو هدهسنارف

 هرتلکنا نال وا قتفتم یهیاع تلودو ندشردلوا مولعم هلشال زونه هل وات دنا

 ندرانا یخد ولهسنارفو كمما درب نوت نوت ندهسنارف یراتلود و

 ( قبره رز



 کا ا احمد سس مس تا تست زد بت ساک سس بیست مس سس

 تا ی |

e رب 

 ندللخ كنقافا نالوا هل راقفتم یار هلا یس هکماعا نهلد یوهسنارف هرزوا

 تولوا برا هما هنا رف الاح یلود هرتلکناو ن هدکما انتعا هنسهاقو
 ینغلروط ربع ا كەت رابات وب هيلع نوح ندنکو دا هدف رضاح هه رام ید ولهسور

 قرهلوا دصرتمو رظتنم هسراکحهد هن كنايوروا لود رکیدو ددرتم هدننحم قیدصت

 ندنراتحارتساو مارا لوصح كنسلاها هسنارف هلتروصوب لع تلود ) هن ور لارنج

 لصاح تقفاوم هدنراس ابوروا لود هدنفالطا ك رعت قلروطاریعا یدلوا نون

 نور لارنج هدکدر و باوج وید ( ردنا تاشام یخد هیاع تلود هدلاح ینیدلوا

 )دی ها قالطا یتاونع هاشداب هما ره هسلارف ورنده وا هلع تلود )

 ود ) ردق و تحاح هنه دصل كراسعا هدیابو و رد وا د یاشم كروطارعا

 ۱ ندنش دل وا هفشل یلامعتسا عقوم هحاوروا ثكنناونع روطارعا هدهساآ یدلا را رصا

 یددر هن تن هللع تلود هدنربعت هاشدابو كرەلىد راو قرف هد فا يا

 . یدنل وا راظتنا هنلاوحا قاس كنابوروا هلا کا رارکت كره دا ناس دل وا

 ۱ ااو س یاضتقا یخد هلع تلود هدلاح یرافدلوا هدنسهعاد كملا قل ره

 ۱ بودا را رصا ه دن ها یلدصل سو كن رعت قلروطارعا نور لارنح هدعل

 | یدلبا ققحت یراقدلوا شملبا لوق ینو كتراتلود ایرتسواو ایسور هچ رک |

 ۳ تر كحهوشود هح هلع تلود هدنسلا یاو قلروط رارعا كنه رابات و و

 هنا هسنارف ولهتلکنا نالوا قفتم كنهبلع تلود قباس هجور نکل یدیغوب

 یتناروطاربعا كنهرابان وب قرهلوا تهجکی هلا ولهرتاکنا ید ول هس ورو براحم
 . یدشلوا بجوم ددر کد تاع لود یرالوا بنت و یآ ندهدصت

 هللع تلود كلام هقش ندنکبدعا هل ییهعس رازج زونه ولهبس مت هج گرا و

 ابا اسرف تقاط فیاکت ةاطر یهلع تلودو موزجت یمطو صرح هدنقح
 ندفرطر ید یتسهعبن ناشسرخ كنهلاع تلود هقش ندشیدلوا هدکعا جاعزا

 یراترضح ناخ ماس ناطلس یشان ندقلوا مولعم یتیدلوا هدکملبا داسفاو كيررحت
 زونه یسهلتسم رصم هدهسیدنارتسا قمامرق ینا قرهلوا لاسم هنفرط هتراباوب

 ندنغ دمهنلل وا داععاو تدنما هسدع و و دعو كنا هلتهح ی دل وا شمامقبح ندرل رطاخ

 ندلا ین راقفتم هلع تلود هلغفلوب هدنهلع هسنارف یرنک | كنهبلع تلود یالکو

 كنتقفتم نتلود هد شحم ییدصت كغلروطاربعا كرر و مها هد یغامراقبح

 . ید روح هعاسا هنسهقسل و

 كمربدتا ماف هنهیلع هرتلکناو هیسور کک تلود یبرومام لصا كنورب لارنج

 ار ولمارعا هلارطو ابر قرهرا لفح ناروطرب تل



 و ۸ رج

 هدافا الق ینکحهدا تدوع ههسنارف هلا ترافس كرت هسا زاهلوا قیدصت یناونع
 كن هن رایان وب هلع تلود یکا ۵ روت ر احلا هسورو زیلکنا هدهسیا شیلا

 شعبا خسف ین هاما نالوا هل راتلود هبسورو ۳ هسردا قادصآ شغل روطاربعا

 ندهظحالم و هعلاطم هحبایخ قره وا تربح راج ود هدایوب تلودیالکو هل راعدرولوا

 ندنشدصت قلروطاربعا هلع تلود ) هدنجر لالخ ندلاع باب تاهن هرکص

 لبق عفد هللا قیبطت هنس هکلم روما ودنک یتحلصمو قحا زا بانتحاو ضارعا

 | ید یروصرو شلر و ر رفت هعطقرب هننرافس هسنارف ملا 6 رده کف لاق و

 نور لارنح ردشلردنوک هیدسنفا یا نالوا یسحلا هیلع تلود هدسراب

 ندنرابتاکرس هنیرب هدف رش ناضمر لالخ نکیشلاق بویاشوهب هلبا لوق یریرف وب
 ۰ ردشملا تک لع هب هسا | رف یسودنک بوغار اقا راک تام یر

 هجم ارب هکدیاش قحا بولوا محام عنام رازیلکنا هنیرازواجت ارحم كرازسنارفو

 كل ود ایرتسوا هسارلرولوا كحهدبا یطخن هب هس و رج كلام هدی و ندنجا یساکلا

 یدنفا سر هلغل وا هلاطمو ثحم یاح یصوصخ کجە مرو بور و لوب هرانا

 تب هحم یسحلنا هس ور هدک دّتا أ ییهعلاطم وب كر دا تاقالم هلیسحل | هس ور

 هسیا رولوا قجهلیجا هبراح بابو ینغیداوا هاتشا هدنکج هدا تقفاوم هبهیسور
 هلا اماو ض سع هنتل ود و نام یکحهسر و لو هرازسنارف )دلی ا و

 هدهطلام نوحا تعلام هن رلر وع هب هم اعع ثالام تا زسنارف نالوا هدابلاتسا

 ۳۱۳۰ دنا سنی و زارفا نفس هافک رادقم ندنساغ ود نیلکنا دوجوم
 ۰ ردخعا ناسرد هددععآ ض.رعم

 ین دلوا لماح یاونع یلروطارعا اا لود هحع هرز وا یندنلوا راعشا هدالاب ۱

 هناشقلا یاونع یتلروطاریعا برس وا كردا شد ردو هظح الم یراکماحا هدلاح

 ح فرط كناونع یروطارعا ایرتس وا كن ود هداناوب یسحلا هح 5

 روطاربعا كنهتراپاوب هدامو کن وچ هدکد لیا دارا یسفلوا قیدصت ندهیع تلود

 زونه هسا ییاروطاربعا كەر ابا وب بولوا تشکر نشا تشد ندا یاونع

 | ندض دلوا شلا قیدصا یغلروطاریعا كن هت رایان وب هل رش د كما هوالع |

 | یجدو هدنه دصا كنا هلتهح ی دل وا شما وا قیدصت ندهلع تلود فرط

 ی هتراپاوب E یلودراب EET یداریو ی اوج وا اهن ادا

 | ةرزوا كما ما هنهلع كو ردا یس هلالحمضأ الق رار هامل وا هدقماشخ وا

  كنتراپن و جد یا یاونع یروطاربعا ایرتسواو ندنعب دل وا هافگ زود تصوف

 ۰ ردشمامل وب هد زود را رصا هلا تعا هاوحوب یسحلا

 هحع هلسلوا یشات ندنسهعلاطم تحلصم ماحا درج هسرزوا یسب راکلغت ر کفا |

۱ 



۱ 

۱ 
 هدلاحر یش راق ن ییارک اذم كساحو و یدروللوا راتعا مران ید آر

 گم ٩ زوم

 دوم نت وی كنهدم ناتسور هداب وروا کیدا ین ندو یش دا تعر

 (الافتسو) هدنسهب دالىم 3 ( ۱۹٤۸ ) هدنس هش كنابرام نالوا دتم هنس زون واو

 مسقم هرلتم وکحب دوو كوس قوح ۳4 یلاع الا E ند داقعل ا كس هدهاعم

 یدا هناحور تموکح قرهل وا یدنسم اسوة یرایضم ندرلن وب بول وا |

 یناسح هلا راناوتعو مان رادو هاب راناونع كسيهو هفود و سن كا رام و

 هدنحراخ كرا ویو یدرارولوا لئان هتموکح هنراولا رانود بواوا یرارادمکعت

 نالوا باعا هدنن روص تروهج بولوا رل رهش لقتسمو تسل رس ز وّهط قرف

 ۱ ك كروطاریعار یسهلحو یدرلروالوا ه رادا هست رعم یساضعا هب دی سلاح

 ۱ روتکلا هدق دل وا لولحم ندنش دل وا یاخحا ةا قلروطاربعا تولوا هدنن راظز

 ناب هر وطارع اکرم د تارادم کشم و وت وا
 هک یدبا رل رادمکح یناحور حوا كراروتکلاوو یدا نوناق یاضتقم قفلوا

 هک یدبا رارادمکح ینامسج یشو ردبراسوقس یخرا ینولوقو ورتو سنایام
 رد راهقود اینوسقاسو ارهواب هل رالارق هرتلکناو ایسور و یرادمکح هجم

 یلارق ناس راجو اسمهوب لالقتسالاب یرادمکح ےک نالوا ندننادناخ غروسپاه

 ۱ سن سس سل سس سس سیب سس سس پس سس رس دی پس

 هنناونع یروطاربعا ا رسوا نکا لماح یاونع ی روطاریعا تالا كن ولهح# ۱

 | رلناونع قوحر ES ىسەقود ارتسلاو ادا رف و نالمو یقودشرا ارس واو

 یلارقایسور یک یتیدلوا لخاد نوجا یتلارق ایوب هباعاوب هدلاحینب دل وا یحاص

 هلتسح قلوا یرادمکح هروناه یارق هرلکناو هاساونع یتسیه غرو ودنارب

 یرادهکحایرتسوا به هم داوا لواحمقاروطاربعا ورندتقور و یدرارولوا لخاد

 یدیشلوا یک صوصخهننادناخ غروسپاهیناس قاروطاربعا ندنکبراکهنلوا باتا

 قوف اکا هجذوت قرهلوا بقر هنرادمکح ایرتسوا یلارق اسور ورندتقور و
 | هسل | ہداہاملا بولوا كىل واق یس لر وتکلا ی هده أ شمشود هنسهءعاد مد و

 . لثام هنفرط ایرتسوا عطلاب یخد رلکیلوتاق یک ینیدلوا لئام هبایسورپ راناتست ورب
 . ىدا بلاغ یذوش كنایرتسوا هدامنالا ندنراقدل وا

 ۱ تولوا سلح دارا رول وا سبسعل 4 تد ( نوجا E EE اسالاو

 تولوا فص ج وا یساضعا الخ و ید رولوا دععنم ه دن رهش ) نوسنار) ۱

 یسحنج واو راسوقسپ و سنرپ اس یسجنکیا راروتکلا رک ذلافلاس ینسجترپ |
 هزوح لاد یراضعم ندرلسوشس و سا رو یدا ینانوعم ا زوقط قرف

 اراضم یک یراقدلوا كلام هرایأر ددعتم هروک هنتسها كکلاع نال وا یراتموکح



 هست هو

 دژ ۱۰ روح

 بودا هر اذم هقش هقش هنرزوا هدام ر فنص چ وا ارز یدردا نایرح

 هدشنص نکا هدمه و هدشص 20 ER صضءل و یدرر و شات

 كلا نوجا لاف اہ وب ود ایرتسوا الاثم یداراو یرلصخ ص

 نوجا عرو ودنارب كللارفاسور و E لسا ور نوجا ینل هفود یشرا اب رتس وا و

 رر كنار هواب كاذک و هدنفنص راسن رب نوما توریابو غاسناو هدنفنص رلکسیه |

 بولوارب یراهجرد كرافنصو یداروللوب یراصخم ید هدفنص یا هلتهج
IS SERNنارادمکح ولت وق هلتهج ییدلوا ندنلبق چیه یراب  

 .یدردا مدقت و هباغ عیطا یرلبار كن راصخ ص ۱

 روما بوئلوا هرگاذم هدنساحم ( تید) وب یسهمومع ماصم كانال هتشيا

 نوتب : هکهلبوش یدرونلوا تیر هدنسلاحم رئاود ینردلواممسقنم یخد یسهیصوصخ ۱
 كنهرئاد لوا یرادمکح كومب كا كنهرتاد یه بوئلوا سقت هبهرتاد نوا اينالا

 روما هلا عج ینارادس کح نالوا یس راد لخاد قر هلوا هدنماقم یرظا

 . یدرلبا هر ادم یهصوصخ ۱

 نیر هعاحما یرلهدهاعم ( لب ونول ) و ( ویمروف واق ) نانلوا نایب هدسداس دلج

 قام لا ههسنارف یراسب لحاس ردق هنندودح كنملف ندندودح هر وسا كنس ره

 یتاعیاض كران وب هلغلوامورح ندنراداریا و كلم یرلسن رام لا توج رب ندنغیدنلوا
 ۱۳ ال سارحا تالدت نسب دن و كنامالا هرزوا یمللوا نیمضت
 ۱۳ لط نالوا ندن الماق ابرتتسوا هدر و یدا شمرک هنت هلواقم تفک»
 ندنسابرقا كنلارق اسورپ و شلاق مورح ندن راتکلم یهدالاسا یرلهقود هندومو

 كنملف یمن ندنکلردلوه تانسا هدنالوه ید ینادناخ سا ناروا ) نالوا

 ۳ نوک رب هدانالا ید هرات و ندنرلفدلوا شل راقص ندننتسایر یروهح
 ورف در هنیس هح وب هداسنالا هنا تالدم و یدا حردنم هدرلهماندهع رود ذم

 ینارجاو بحوم یرغت و لدبتالساستم كناموکح لاکشاو لوصا نالوا شمشلر

 یروطاربعا اینالا وربندنقو یلبخ ینادناخ ایرتسوا هدلاح یت دلوا تیفک رب جوک
 مدقت هراس هل را رقتساو ماود كنذوف ینیدلوا راح هجاس الا یتلود هحم هلغلوا

 رادتفا و ذوق در رب هلسسانم تالدىوب صد یتل ود ایس ور بوشلاح کا قوه و

 ندتناس و لا هساا هر رابات وب یدا هدنلما كعا هباع هتل ود ایرتس وا هح ذ وه كردا

 كملبا غارفا هیلاق رب قجهلوا قفاوم هنسهقلوب ودنک یاینالا كردبا هدافتسا |

 . یدلبا ارحا یبریمضااقام تیام و یدرتسا

 كنسوشسپ سنایام طقفو هنتساغلا نوتب نوتب كراقلرادمکح یناحور : هک هلبوش

 ) هس هدهع 2



 گز ۱۱ رج

 9 قاره لوا هلاح ۳ كکلاع صضعل نالوا یدار ۱ یاک رادقم هنس ەد هع

 رک روو سهو یدلر و رارق هنسعا تماقا هدنوسلار هلبنسانر یسلحم

 یدادبا غالبا هزوقطیددع كراروتت کلا هلا اطعا یناونع كاروتکلا هنس راسن ر
 یدل ریدشال رارف یا 0 اع رکید كنسقاب هلا اشا یکی ا كل زا رهش تس رس و

 روطاربعا هلتهج یراسارف هشناداخ هبسور لب راهق ود غرب روو هللا ندایو |

 یادنلوا زارفا هصح مهران | ندددح مقا وبشا هنیرزوا یطسوت كن. ردناسکلع

 . یدیشلدا قب رفت یرلهعح ید ككرلسن رب نالو هدنسهباج كن | ها ایرتسوا یک
 اش ورا نان وا شلا رک و نا تر ی رپ لا
 ناتسنور کلام نکا كرانوب هدلاح یرلقدلوا هدنهذم كيلوناق راروتکلا
 هدنهذم ناتست ور یستلا كر وتکلا وقط هرک و هلک تباصا هنسهصح كت را رب

 كلام هبآر چوا قرق راناتسست ورب و ترد ىلا رلکیلوتاق یغد هدنسلحم تید یدنلوب
 هار وب یدازت كرار ناتستورپ و یساغلا كرارادمکح فاعور نکیا

 هص وصخ عفانم هجاپوروا هدهدیدج راصعا هچ رک او یدک هرلناتس-ت ور ترک ا
 ناتست ور و هبایرتسوآ كنب راسن ر كىل وناق کما هبلع ههسهدم راکفا ی .هبعاد

 ناتسور و كنلوتاق هن هدهسا راو یرافدلوا ا ها مسس ورب تكسراسا ر

 كنا سور یرکیدو كناپرتسوا یر بولوا یرٹات یخ هجاسالا كن رار

 شما هدافتسا هدايز ولاسورپ ندمیسق و هیلع ءاس ۰ یدا كعد یرارادفرط

 یذوف ردق كحهلمهدنا تمواقم هباسسورپ هن هجاساملا كنایرتسوا هدهسد دل وا

 . یدیا قجهمهای ینکیدتسیاره یک یلوا هک ردقوش بولوا
 اره وابو ایسورب ءرکص ندقدر.دشلرارق هدننهذ ودنک. یار و هر
 یروطارعا هسور یک ییدتبا اضما یهلواقم د :تس هلا اضرا یراتلود

 تا ندک دتا اضما همان هلواقمر ید هلکن ۳ كردا 5 هب یردن اسکلع

 ینیداوا مزلا نوجا یعومع شیاسآ یسبوست و قیدصت هدنف رظ یآ یکیا كتابت وب
 . یدشنلوا ناس هنسلحم تید قر هلوا هدهبعطق تروص

 هسنارفو هقاکنتسا ندهبلخت یتسهطا هطلام كن ولهرتلکنا هرزوا ینیدنلوا راعشا هدالاب
 دا یسهلتسم امنالاوشا ید ل هجولشاب هتسلزون كنسهرا هلروهج |

 یکی دلا ربخ یآبترتوشا نالوا شملتوق هنادیم قرلوا هدنهبلع ودنک ولایرتسوا
 هد هسبا شلکهبهج رد تک دا مایق ر ابا مامها هنعنم توطدج هدایز كي

 هب ولی رتسوا رار هلغفلوب رضاح همازلا یایرتسوا هلسوف حالس باح الا یدل هنراپانوب
 رولا هلساطعا یاونع نیا حد هنسهف ود هب اس و هرز وا قل وا توکس قح



ah as 

 فنصو قرەنلق ارحا تارغت ضعل هدنفنص i قرهلوا غالبا هوا یددع

 شفلوا تاشاع یخد هنلاطم ضعب كاپ رتسوا كار رپ و ذوفن هدابز ندکلوا هثلا

 ینه ره هنس (۱۲۱۷) نالوا فداصم هنطابش یسهدالبم هنس (۱۸۰۳)و

 قلدصت یسەراداو ےس هلهح وو كناراملا ید ندنفرط یساحم تید هدنرخاوا

 . ید شمنلق

 ا تا ا راهظا همیسقت وب هاوخانو هاوخا واي راس وا هلع ءاس

 یآروطارعا امنالا هدوربا هلغلوا سوبام ندنسهداعا كذوفت ییدنا بئاغ هدایاملا

 یلاتحا قملعارب مورح ینادناخ ایرتسوا هداحا قح هللوا ارجا هدقدلوا لولحم
 . یدتا تعر هنناونع یروطارعا ایرتسوا كردبا شرد

 ندنف رط هترابانوب حورمشم هج ور هنسلا یتاونع یروطاربعا ای رتسوا كلود هجم
 | یشدلوا بسر هددرت هدنوب یخدندنف رط هيلع تلود یک ینیدللوا تقفاوم لاحرد

 تقولوابول وا هدامر شعا EE ENE ی اونعروطاریعا كەر رابات وب د رګ هدلاح

 سر یاونع قاروطاریعا كنه رایت و رونه هبلع تلود قیاس هد دا

 كنناونع یروطارعا ایرتسوا هباع تلود هلتهج ی دل وا سش ماعا قیدصا "هحا رصو

 ندنناح یلاع باب ور یسه را | نکل یدبشعا ددر ید هده دصت

 ردعشلوا كربت یدیدح ناونع و كنتل ود ایرتس وا

 نایرح هب رام یخد هدنراندب یراتلود نارا هلا هیسور هدنسهنس روقط نوا وشا

 تا ا ور هدهسیا شع رو هنرزوا یسلفت هلبا هبلک رک اسع یسهدازهش نارا كردا
 ندف رطلوا كنهیس ور و ندنفب دا وا راکرد ینج هی هاییرب وشراقهنس رکسع مظتنمو تم

 هباعتلود هدناواو ندنکو داهشیدناو رکف ءیدابهج هقش هبهباع تلود یسلورپا
 . یدیاهدکعا راظتنا رظن دم هنسهحیتن كنه راحموب هلبا عمس *هلاوح ید هف رط لوا
 سولسنوقرب هدنسدو ءانس هتبحالص ینیداوا لئان ادهع ییلود هیسور هدناواوب هنو

 ذوفن هدسد و هلدسح یلغت كناشاب نایع یلغوا ناسا هکوملاح یدتسیا كمان
 واوا 0ا کی الف یدنا لکد زعاراح ی اک تلد
 هداتنا وب نا سد هفطو كناغوا دنوزاب قمشلاح هنعفد كاالتخا نالوا راک رد

 یلاح ندنغیدلوا هرزواتافاصمو مس هللا ا ی در رس کاناضع ی

 هنسهعلاطم كنهلاع تلود یصن س ولسن وق هندو كنهسور هدلاح وش ۰ ىدا ك وکشم

 هداقا (E eb قبلعت را تقو كنو ندنکیدمر وا چیه

 ییال وطندهدام وب ییهلع تل ود هد اتناوب یعدولهس ور ۳ هلاح وتف و ناجمابوللوا

 ۰ هنلاوحا كتهسنارف هلک یدع) را رصا هدن اب 9 هلنهح يدمتسا ثعا جاعزا

 بح یک ناربلا و زرس اساق هدقدنل وا باعا هغلروطاریعا هن رایان وب حورشم هجورب

 ( یداص ژ



Baیی ۱۳  

 هلا هجو راصنمو هسر كور TE ا N ا ۳ ۳۳

 كندنسم قلروطارعاو یدر و یسهنر قللاثرام ید هلارنح رک ا رار

 ۱ هدننمضالاشسا ی در او یدتا ۱ رحا هلم 3 هسامزال کهنه نوحا مدام ا

 ذاحا ی م ودرا صوصالعو هدو رط یه درب وا و کو ی رک وب ات

 یدر و تم رک اهدتاقرب هه رفستاکرادت نال فا تشد رد هدنهاکشب ی ولو نانلوا

۱ 
 | كنودرار یک لع ندرس كمر و هدا رګ يجر بوراو «ینولوب هدزوم رهشو ۱

 ر رکنا نکردا تام ی رکسع هلهج ووب هنرابا وب ۰ یدابا ارجا ینسهناعم مسر

 هدلاح یش دلوا هدقم ردغای هلک هسرزوا یسامنود هسنارف تومان هلحاوس ی رلکلک

 . یدرردا ماود هنسارجا كدیک مسر تو سوت نوک الصا رازسنارف

 ندرلسف كنَشامود هسا رف و ازمتسا یاکرادو كم هنرابات وب یرلهب زع زیلکنا

 یدراوک هتیراهرب تارا هل را زیلکنا ید a یدرلر دا اعدا یتفج اما

  ییلکوک یص تەر رک اسع كسزوبجوا یرلکدتسا عج كنسالکو هرتلکنا ارز

 | قنغاط هدنسهددعتم عقاوم كنهرتاکناو هدنالرا ران و و ىدا ل کد قرەلوا

 | ندره كمزو هلسمان وا مولعم ییحهقبح هعقوم ق كسودرا هسنارفو هاب رام ون

  نلکناكس ناسکس قحاهنسوشراق هسقح هبهرن یه یسودراهسنارف لمکمرب تک

 . هترابات وب ار ظن هشیدقل و NES  ولتلها دارازیکتاو هنکحهسهقح یک

 هعفادم و هلاقم دل را زیاکنا هساوا قحهصاب قایا هنسهطا هرتلکنا هلا ودراوب

 زوقط نایک یراقدل وا شعا اشنا ید رلزملکنا طقف یدا راکرد ی راکع هیمهدنا

 مدختسهد ران وب هلا هرغص نافس واتلکو نتقرف هعطق ییا زون وا زوی و قاق هعطو

 هبام یب یناحاوس هرتلکناو ید رو و تم ره كم زوب نالوا

 تور دتلکی رالوغهرق رانو لبلو بولا هنتحت هظفاح هلعضو راب وط

 هرابدارظتنم هسراتک رح كرازسنارف هلعض و هص وصخ تاراشا ماطرب هدف رط یه

 O یفراصم ییداوا راجود كتلود هرتلکنا یالوط ندنو ات

 ( تد ) روهشمو یدلوا روس هبافعتسا یسالکو هرتاکنا هلذلوا E هدایز هب هماع

 بولوا یرب ندنرانامواسد روهشم كا كماع ( تب ) اعقاو یدلروتک هتلاکو شاب

 ینیدلوالک و شابو یدناتاذر نایاشو لباق هغمشایغواهابا رکناهجر 3 ؟ نوا

 یهراپوبهدک دتسیا اريل كيب زوبترد نویام ییا هلیمان هینخیفراصندوتنمالراب یک

 راوطا كنايرتسوا اقاعتم هک ولاح ا بحعل ید هت رایان وب ود یا

 هرزوا یشدنلوا راعشا هدالاو یدالشاب کلر 5 ربغت و ددرت تامالع هدنسهقیتلوب

eتدور جتنم هراخم نالوا هدکعا نایرح هدنسهناىم هی  



 بوقح ندسرابو اولا یتروناسپ یراذکتحلصم هبسور تام قرهلوا تنوسو
 ۰ یدلوا عطقنم هیمسر تایسانم هدنرلهنایم نتلود هلکمتک

 تسدرد هدینن ولوت حورشم هحورپ یافو كشون ال ندنرللاربما هسنارف هداتناوب و

 . یدشعا باحما یربخات زار كناکرادت نالوا ارجا

  یروطاریعابرغیک نالراش هدناواوب بوبلوا تیاهن هنعمطوصرح كه رایان و و
 هسراب یاب هعدقا نوجمآ سیدقت ینغلروطاربعا ندنفیدلواشمشود هنسادوس قلوا
 لارادفرط تلارقو قارومام هبنجا لود نالو هدهمور هنززوا ئا توعد
 هدهسیا راشما مادقا هناش وشتو تااقلا افخ نوجا یساما لوبق ینیلکتوم كنابا
 هنت وعد تباه ندنکیدلبا هظحالم هست ادناوف هحدنسم ودنک هدقلاهلا یبهنرایات وب اپا

 ترد < كس نالوا فداصم هنجر یسهنس زوقط نوا وشا كردیا تباحا
 ا توقع نامور ددنکنا كتسکترف یا نرش یسهدالبم هش
 یلاقصیک نال راش هتراپانوب طقف یدتا ارجایسیدق مسر هدنسکیآكنلوا نوناکو

 جات هدنلاح یسارجا كرد ممر ندشدلوا هد كعا ماست هنلا كتابا

 یدیحات نالوا صصخ هنفزوژ یسهجوزو شمیک بولاندنلا كناباپ یبیروطاربعا
 ۳۳ ا تفورخ کس ندو الوارد ورم ینادلواشردک ودنک زا

 هدهسیا شملنا راماریا یخ ههترابانون نوجا ییوقت كنسهناحور تموکح ها
 ۱ . ردشعا تدوع ههمور نى رسقلوا لان هتشرب |

 | یداپاب رلکلتشو نییآرهش قوج كب هدهسنارف ینالوط ندنسارجا كجوتت مسر
 ی ولو ائاد بويل وا عنام الصا هنلاغتشا هلا هبقتلوب لاوحا كنهنراپانوب ران وب کل

 | .یدنالکد یلاخ ند راکفا a هنسهطاهرتلکن اهلا لاک !یناکرادت ی هدنهاکشب

  هرلزسنارف هکوبلاح بولوا هدنسهدهع هتراباوب یتسایر یجحنرب كنب روهچ الاتاو

 | كنتبروهج ایلتیاندننجهیم هیواقفلوب یسیر كروهمج رب هرکص ندقدلوا روطارعا
 یجلم یسات نشر یروهم الاتا هلام لوا ندهعسط روما یی وح هتیلارق ید

e 

 . یدیشلروتک هسراپ
 ندنفرصم كنب رک اسع هسنارف هدنولوا هدنتحت هلقتسم ةرادارب كنالاتا یحلم

 هتیلارق كنت ر وهم ابلاسا ناه بوبا اغصا هتراباتوب هدهسیا شما بلط ینسملت روق

 ا هللا یالآ هدنرخااوا یسهنس زوقط نوا وشا قرهریدشالرارق لوح

 هدنسهنب زخ نالیمو صوصخ هنم رالارق ایدرابمول کساو نایب یرارقوب بودیک

 هرزوا كمك ینجان یتلارق ابلاتا نالوا فورعم وید جات روعت بولوا ظوفحم
 تقوم یسللا لوق یتاونع یتلارق الاسا طقفو نامرد ینکحهدا تع نع هنالبم

E) 



e ۱۵ رب 

 ا هاب N دوخاب دال وا هدنل وصح هوم هاصم بولوا یر ۱

 ۰ یدلبا نالعا یک
 راکرد یراکح هلس هنغص هنس رلنامل اساسا كنس ەس رح نفس هسنارف هجاحایدل |

 e ا قلا هنتراظن تحت ىن رانامل ایناسسا یلود هرتلکنا هلیسل وا

 RT E SE هقنلاکت نال وا لباقا ی

 ۱ و یساغنود زیلکنا هن رارزوا نکیا رولک نداقیسکم یتفرف هعطق ترد |

  كنابوروا امومع یبهلماعم زسقح ر هاب ون ككرازیلکنا هل رانا طض ینحواو قرع |
 كنه رایان وب هلکعا برح نالعا هب ه رتاکنا لود اسا ااو یدلوا بجوم یلاعفنا

 نکند ك دا ناک ناسا :تفولوا یا یدلو توف یتهقشو

 نکا هدکلک شرک اراک لول ام ی ی
 قوبرعم ها تساسح و توقلس ال E CE لا ره انا
 كنآ هلتهج ینیدلوا راچود هلاح فعض هدایز كم هداننا لوا یتلود ایناسا نالوا

 هللاسرا رلرومأم هیاینابسا هنرایانوب هیفام عم یدبا ئزج یتفنم كنهتراپانوب ندقافتا
 ۰ ید وو هلاحرب قحهار اب هشلآ هثدلوا یتسامن ود اب اسا سا

 كنناسشت ینیدلوا هدکع | رجا هنهبلع ولهرتاکن | وري دهس ییا قتر اروا

 E یسارجا جوس ممر ه دنالابم هک داد | بسر و روصت هس رح هایح ر

 ندن راکفا كما مو در هرتلکناو لاغتشا ی ور هن ارا ° E SE قوحر ۱

 تتتساع ود هتساا ره هداتا يدلبا ل اافعا یرلزیلکنا ہاکی روک یک ا

 o ط لوا عیطلاب یعوج ر تنش عود راک و

 0 EEL هن راوص ی ولو هلا تد وع و ین اقس

 قمصاب یهرتلکنا هلسهد وح وم هوق توراو هب ی ولوب ةلتک رح ندابلاسا یک مریدلب ح

 ۰ یدیشمر, و تابعت ید هنس رالاریما ات ود هلهجوو بودا یتسرت

 3 ۱۰ هنس عیاقو دا

 حا روع حورشم هجور بوقبج ندسراب هدم رح هغ هترابا وب هلا تاروصتو

 هلتبسانم وب و یدتبا ارجا یحوتت مسر هدرفص رخاواو یدتیک هنالبم هرزوا كمك
 هسنارف هحنجوم تاملعت یییدلوا شمر و هداننا ییدلبا ارحا راکلنش مظع ح

 | نافس هرتلکنا هسرزوا تنویو شا تع نع هنفر ط اه سا یرادقمر كنسامت ود
 كنهتراباوب هایسلوا شمتنک بودرکس هفرط لوا یسلیخرب ید كنسهب ر ۱

 | هلهحو وش هديا وب و ثبشآ ا وق هنناسا كمما روع هه هرتاکنا هللاص | هلعف ز زبح ۱

 2موخ هکلا یهدفرط لوا كرازلکنا كردک هاج اه ما ید یرادقمر

 0 هت رایت وب هانهح یرلقح هل وا شلاق نود ندههافک لح ىسەہ رح ناف زیلکنا



 هی ۱٩ وی

 یسهر ؛ادا كسلارف اساتاو Ey e و رک هت روص قفاوم هنهاوخد یرمادن ۱

 نالوا نده راحو یجحوز یلوا كنفزوژ یسهجوز یتب) لغوا کو ات وب |

 | نالوا عقاو هداتنا لوا كنسحلب | هسنارقو یدلرب و هبهراح وود نژوا ( لغوا ا

 هنتبلارق السا ندنکید هک ورا کمشلر هللا رق الاسا یروهح هونج هلش وشت

 . یدلدا قالا

 وشراق هب ولهرتاکناو كمک جا ف الاسا هلهج ولوا هدنالبم هن رایان وب هک لاح

 هدن رلهناىم اب وروا لود هنهبلع ا ی دلوا لوغشم هلا كما وا

 هنارف یردناکلع یروطاربعا هسور : هکهلب وش یدبا هدقملناپ هبقافتا ٌءدهاعم رب
 یون وعورتسوا نالوا یدمعم و روظنم نیا شلوا مدان هنکیدتسا ه راخ عطق هلا

  یسومان هظفاحم كتلود هسور یسالکو هدسرون والثم یسروترازفو فوزرلزوون و ۱

 هس رهشو ا ڭىەىسور كاما و رف رس هنس هب امظعتم راوطاو کت هب رابات وب ردم زال

 كنهسور هدننمض یوصح هیموعع هطاصم هللا عاقا یروطاریعاوید رر و هصیقت

 رارف هلص وصح كملا دفع یقاشا یربح طس ون ر كردا 5 وشل یرللود سد

 یدا راشمردر و |

 ۱ هدی وریدشا رب یابوروا لود قرهلوا هدننسایر تح * تاتلود هسور یراضغ ندن وب |

 راجا هحاص هلا طارش یر دبتسا نی ادرق صوصالعو یرلتل ود براح ۱

 | للم قوقحو كعاار ی نا هلا طر ههنزاومر ندیکی یابورواو ۱

 ماطر ها. تدشن ندکل سەب رخ یک كمر و ماظن هل ود هفاک اقف وت هندعاوق ۱

 بولاق هرلالوخ وب یخد EEE هدلاح یت دلوا تراع ندهدوهس تاروصت

 ههردنول فوزتلزوون نوا لصح تر كسلود هرلکداو شعا تغت هنر <

 هلا زکتروب ربارب هلا حالصا یتسهرا كنایناسسا هلبا هرتلکنا یک یکیهایا تعع
 فول وغورتسا ا كملبا راکفا مهبهیسور یاد یتسیکیآ هلرهریدتبا قافنانایناسا |
 ا واوا یا

 یاهج هایغامراپ رو رهام هدیناموابید نف یک ( تیب ) راتامولید سوهون ییاوب
 كران وب ( تم ) هدن راکدشرک هیهلاکم هلا هناکی فوسلیفرب نالوا رداق هک رحم

 طقف یدا رلوک ندتتلا قسو ر ردا اغصا هلا ازهتسا شوک یتراهقتلوب تالاخ

 ۴۳۱۳ ءاعو تقفاوم ءرانا[یهاط هرزوا كجا تلا هنسهقشلوب ودنک یافت و
 نایرج یاد ههقرش ههلتسم طقف لکد مزال ییصافت كنالاکموب هزب یدبا ررتسوک
 . مدیا نایب یهلاکمرب نالوا شعا

 2۳ ک هدناخ(وش هو وطو یسهقسلو شور ی هدنفرط نا مک ۱

 | كنەيامتلود ا و رظ نودا یا نالوا ا ناک رسا

 ( لالقتسا )



۱ 

e ۱۷ رب 

 عدم رب ره هعطق ر هه سور هد ۰ هدنفح یکدم او لالقتسا

 تاور هک دلاق ردق و یدصق ءوس كتهبس ور هد هلعتلود قرەروا هس رو

 یلاوح لوا ار ز رولوا ول رخ ه2 4= ول هرتلکنا هلس هسا طرض یوساتسا یلود

 ماطر ینسهقتلو كنهرتلکنا هدنقح هقرش ههئسم هحنعز ود رولوب یقرت ینراجت

 اباوح کو ( تد ) كدا قق ی دلوا هدنسهبعاد كما لب وح هلرلزوس یهاو

 یلوبناتسا كن هیس وزو ینکجهدنا تدنما راهظا ههسور هل رد ندنو كلود هرتلکنا

 هرتلکنا هدهسلا تشکر مزیام سعو یواسم هحیسودنک یسماعا بودا طض

 هنس راکفا كرانا ندنراقدنلو شلوا بهاذ هماهوا صعب هدصوصخ و یسلاها
 مزال زارتحا ندنسلراقج هنادیم كن هلئسمو هلع ءاس و یتیدلو روح هتساعر
 . ردشملا هدافا ىکا

 كرهرتسوک ینروص قعادلا هتنالایخ كنب راصخیم هیسور ( تیب ) ویسوم لصاح ا
 هلو رب كجلسهلوا تلا هنسهقبتاو ودنک ین راهالفاغ تاثعت وب بودادلا یرانا
 شملنا رغت هدنسهلاکم هردنول راهعلاطم که دغروسسرتپ هلتروصو یدسشع وق

 یرظان هبجراخ هیسور هللا رواق درول یسحلبا زیاکنا یهدغروسرتپ ندنغیدلوا

 . یدروهلوا ماود هب هلاکم ید هدنس

 اضر لصحت كنراتلود برتسواو ایسورپ یسلوا ریذپ هجي كتحاصم اذه عم
 وسوم هلن | هضوصخ ت ا ندنقر ط هس ور هلنهح ی دل وا فوفوم 47 :ةفاومو

 نر ووسسوم هلتهح ییدنلو هد قمامقح هنحراخ كنو اب ودا شلاضما

 دوخایورلرد.ا زوام یدودح یرلقدللو هدابلاتا رازسنارف بودک های و قرهلوا

 یخدینلود ایرتسوا هسیاراروشقلاق هنسالسا ثللح رب ندهبللع تلود كلام ی

 . یدبا شما اضما همانهلواقم خر هلسلود ایرتسوا راد هنکحهدبا ماف هه رح
 بوما ثبشت هبه رح تاکرادت نکیا شا ضما یهمانهلواقهوب یلود ابرتسوا

 یودنک ا هج ورب كنه راپا ود هدلاح ینیدلوا رظتنم هنشدلک كناعوقو
 هلا ول درتلکناو تقفاوم هنفیاکت كنهسور ولا نرخ ییدلبا ااا

 سو رادسا هه رح تادا ناه ها لوق یط سو اوا كما قاشا

 (تدوج غدت) ۶ ( نما دلج )

 ۱ ) ت )ینکلزمشنماوب كند زکتا هدنل وب شا و فول زوون یال وط ندنا

 ۱ وگد هرو هدلاح ییدع هند تلود ندمتمر هساا ندقملوب هدنلا كتام رابرابز

 ۱ یهروناهرلزسنارف امدقم هسا واسور ىدا شلردنوک هنیلرب یخد دور ز نرم وو

 همانهلواقمر هلشاود هسور هرزوا كماما مایق هبه رح تالاماعم هکدما زواح

 أ هب هس | رف كو هب همس ور درک هامساطعا راب اوج هم واص ندشاب هنفلاکت دور زژ

 ۱ سوبامندولاسورپ دوریژ نزن و هلتهجو یدزالوا دن هنر كر هرتسوک تصلاخم
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 - ۱۸ رب

 هنراپانود بولوا زکم هقافا یجنج وا نانلوا دقع هنهبلع هسنارف یرهش غروسرتپ

 یتقد رظن یسملا ماق همهس رح تاکرادت كن وایرتسوا هدهسیا ربخی "الماک ندنوب

 9ام تاساضبا ندا ردا شواو نشمردنوکر اننوساحهف رطل وا کا اک
 بوبا تعاسق هنکیدتبا ثبشت هت ارجا ةاطرب دوخ دوخ هدابلاتا هکوبلاح یدیا
 لصاو هغروسسرتب ینداوح ییدلبا قالا هنتموکح یدنک ید ین روهج هونج

 قافتا هدهاعم ر هنهلع هسنارف هدهعطق تروص ناه هلکمدکد راکفا "ةعفد قحبلوا

 . یدل وا لخاد هقافاو یخد یلود ابرتسوا بولاپ

 اور واو قمناق صلخت ندنطاست كرازسنارف "الماکایلاتاو انناملا : هکهلوش
 لودو قملوق هه زاوم لاحرب هدنروص یرلکح همهدنا زواحشو یطت كرلزىسنارف

 قابوندنف رط یلود ایرتسوا کم یا زویکیا بولوا یرکسع كيب زویشب كنەقفتم
 ندنرفرط یرلتلود یلوباو جوساو اروناهو هرتلکناو هیسور کسب ىلا زوییکیا
 لرکسع قجهللوا بيتر ندنراف رط مهلا راشم لود یتلود هرتلکناو قفلوا بیئرت

 | ایسورپ تیفک و كمريو هیدقن ٌةناعاازیل كم یلازویکیا نویلمرب نوجما کس زوب یه |
 ثبشت هب هن ربج ام اعم ها هما هسیازانوا لخاد هقافنا راد هدقدنلوا غیلسهنتلود ۱

 | هب ول هسنارفو یدنلوا دقع یسهدهاعم یاشار قرهلوا هنامرحم تیاغ هرزوا كلدیا

 هر هننفس افح یرک اسع ی هدناحاوس ا هرق كنهسور نزسکمردتا سح

 هسسور E هدنسه رز زح هفر وق قرهنل وا را ما ندن زاغوب لوماتسا هلا عصو

 . یدنلف رادتا هتسر و عج یسودرا |

 ثانتلودجوساو ید زماسینغح هال وق رب لب هن هدک دا سح یاهاو یلود اسورت

 هداروناه لباقم کوب هدکدتا راختسا هت رایان ون ینکیدلیا ثدشت هبهمیسج تاکرادت
 ندنکیدلیا غیلمت هبولاسورب ینکجهدبا هوالعرفت كيب زوتوا هنس ودرازسنارف نانلوب

 3 ۱ ِ کا
 هلا فج ود ردق و یتحالص هب هلخادم كنهسمک رداارحا N کلم

 توکسندش داوا ولههسور هدنسهف را هدهسلآ شلک نارکهب ولایسورپ یسمر و باوح ۱

 ینکج همه هدا دهعل هنشرب هعشل ندنلف رطم ونک یدل وا رو کمر دشک ها

 E دل هب هب رابات وډ

 یدلاق یسههش كنه رابات وب هدنفح هل وا داشک كنه راحت باوا یقترا هنرزوا ثاب وب

 کج هلس هدا رب ره و اس | نیم ا هدب وصاب ی~ەر رج a E ادب ۱

 تسرو هلتهج یتفلاخ كرلاوه موطنا یلاربما زسنارف هکوملاح یدرلبا دیما ایوق
 زارا ید فوت و یلارما هسنارف ندک هنناح اه ما یدبا شمامهقبج ندنناهل

 ( تلهار

 ۲ نت ی ی e a a E ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ و وو



 هاو رو ِ تاقوا اما ۳ ددرب رب توی -ب تلها

 ۳ E ددرت هاب وب ۳۷ رف ا رتعاق 1"

 هب همیسج SEK الع هسلا یلود ایرتسوا یدو وک لس EA گن هن رابات وب

 دوه فرص هک او ببر وشراق هب هرتلکنا ورم د هنس یباو یدلوا رو ههمزال

 تباغ هودنک هال و KE 7 ردا الد ج قم ردلاق یودرا کیدا

 زامل وا ف رعت وشراق هر هققتم لود نوجاردص “ی دشل هلا رادخا ندم هکر رک نا

 ۰ ردشملا تشل هبهب رب ٠ هداعلا قوف تع رس رز هدنر وص

 هنسو نکیا زامهلوا راداب هدر هلکعرا قج واج یخد هسغاپ اردانو زامعاپ راق
 هدنشع بولوا قوغوصر هد هج رد كلدلروک هدرب رهمز مایا ینوک یحد نوا كترام

 س ل س ل س

 . یدلوا ضاسع فرطیه بوغاپ راق ولتسلک رارکت

 نالوااعور هدهقشل ون قفا هنس و ى i ین دل وا هداع فالاخ هل ون یشدک ككرلاوه

 | ند ه رضاح لاوحا ءا مالع ۱ ك ناراب هداعلا قوق ید كرلط ولون

 ۰ ىدا هدقملوا لالدسا

 | هلع تلود هدقدل وا اع ور یاراما هم و هراح هس هدایور وا ورشم هج وو

 ید نوحا هوا ینغافر طی قحا بولوا هد قمروط فرط یف کد هرک و

 كنهبرفس باسا یکرونالرضاح هبه راع عطلاب ندنکبراک مزال قفلوب یکرادت
 ۱ كن رکسع د دج ماظن هح تاکرادت هحنمکح كتقو لواو یدروشدلاح هنلاکا

 هص وصخ وب هکولاح یدا تراع ندنلامکتسا كتسهمزال تامهمو هحلسا ها رشکت

 اع یتلود ناکرا قرهلوا هدایز ی وادعو تباقر راب ےک هقدنلوا اععا هدایز
 یس ر چیه كراز سدا هلوقمو هرزوا یییدنل واراعشا دالا نکیاراردا حدقو مد

 نال وامدختسم هدنراشاددح ماظن و یدرولوا لوئسم هد و یدرروک تازاحصه

 رو نت یفاطر راک و لاحرا کند ندشدلوا لوشو ل و
 یشان ندن رلکدمکح یراتشحو لافا كمهبلا یعوم نرومام ید: یقاط

 تاکرادنهدف رطور هرزوا كما تمواقم ه هقفتم لود بور دلاقیتسود را ی ولو

 | هدلوناتسا قن را TT YY ترام مار هع

 : یس هحک ی نکا ک رکاب كنزا ندهع روقرلرب هد ورا زونهو یدعایراق لحر

 0 یرلت ؟ رح هرزوا تع رس و تراسح تن وسط روهشم صوصلنا ىلعو كنم رلارما

 ۱ قرهلوا عراف ندنراکفا كار وع هب هرتاکن ا راجات هت رایان وب ندنغ دل وا شملنا ماف



 هاکو هلع 5 هاک ینلناخ سلف ج هک هل وش یا لکد یلاخ ندالماعم كح هدا ۱

 ینو هلع تلود یدشعا نالعا یکیدتسا ا هکلاع هدنک ها طض ولهسور |

 | ندنسمصاب قابا هناتسجرک هلهجووب كنولهسور نوسروط هابوش كما قیدصت |

 هلتهح ینلدنلوت ققتم هامل ود هسور هنهماع هسلارف تقولوا هدهس دل وا شحوتم ۱

 هلع- ول واهلع ءاس یدبا هدنسهعادكمروک هنفرصت هج یاتسجرک نون بوربجا |

 هراج رک همالسا«یلاها ی هدنرزوا دودح هرکص هنسییا ندنطضكنتسالو سلف |

 | هنج وم هدهایم هدیلاع باب هدک دتا اعدتسا یلاع نامرف رب نوجا ینم كنازواحم |

 بوتلاهملق ىلع نامرفر عا ینسماغلوا ضرعت هرلحم نالوا ا ییاخ سلق |

e ۲۰ رب 

 . یدا قوح رانلوا نونغ هدلوتاتسا ییالوط ندنسملوب هج رف كنسابقشا

 کرو هرق نالوا تاصع سرو نشغلوب هدکع | ماود لالتخا ناتسرص هسلا هداتناوب

 كرلولب رص هماع تلود هلا لالقتسا یاعدا قر هلا یاونع ینلرادوسوع برص

 ناتس رص هلتهح ی دل وا شملا نالعا یکح هىا حالس كرت هث دعاط ینلالقتسا

 کوب هرضاح لاوحا نکیا ند همزال یلاصبتسا كناصع هاقوس هفاک ٌءوق رب هنیرزوا
 لاصبا هنسحاوت هتسوب هللا رارصا هدنایصع راولب رص هيلع ءان یدنا لکد دعاسم

 تاکرح راولغاط هرق نالوا ندهیلع تلود یایاعر مدقزا یخد ندفرطرو راخ
 هلهج ووب ینسایاعر غاط هرق كرک و برص كرك رایدنا هدکعا راستجا هه زواجت

 ̀ لحاوس زکدقآ هقشب ندرانو بولوا ولهسور ندا كير هناصع |
 ۰. یدا لکد لاج ندداسفا ید یسایاعر |

 لیامور هللا لالضاو كیرح هلهج ووب ینسهعبت نابتسرخ كل هلع تلود ولهیسور

 جاعزا یهیلع تلود یخد ندنتهج ناتسجرک بويا تعانق هنکیدتا لالخا یتتهج

 | 5ة هبا هس ور ناخ | a نکشلک هنلوب هدنسهباج هسارا تلود

 کلاغ نالوب هدنف رصت رز كحمد.ا تافو هدنحرات ترد نوا زوکیا الاب هجور

 9 تم ردشت ات کس یو رس هراج ندنکیدم رب ولا هنشد ای د قمر ىف رطهس ور

 | یخد هتناخ لرکش نادنراناخ ناتسجرک ییهاح ترش لرهزو هللا وهسور

  وللثمو هلخحم ندنش دلوا هدف رصت هبسور هسا ناتسحرک بولوا هدکعا ضرمت

 | قیدصت ه هللع اود ےس هلبسیم سالف E هسا یسلصا ضغ كنولهسور

 كناتسح رک هدنامرف ارعا لوق روس یاج سلفت هایسلوا تراع ندکمردتبا
  زارتحاندنوب یخد هلع تلود بویتسبا كم ردنبا مرصت ینغیدلوا هدنف رصت هیسور

 ۱ ۰ ردشملا روهظ هل داحم و ثح هحیلبخ هد نزافس هس ور هلا یاع باب ندنک دا ۱

 ولغاط هدیلبا مور هلتهجوب یدراردوک یتریغ كلی رچیکب قرهلوب هدنهیلع دیدج
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 تدوع 4۶ رف توا تنا تن او ندنف رط یظفاع شاف هدک دردنوک هرخذ

 یتکلم ناتسج رک ) كردبا تاقالم هلا یدنفا سر یسحلا هسور ندن راکدلبا

 چ وا مان یعوطابو وتابو هبلقا هدناحاوس ناتسج رک هج رک | بولوا هدنس هبا هبسور

 ییدلوا تلوهس هدنلقت هربخذ هلرلهنفس رغص ندن رهن شاف هدهسا راو هلکسا ددع

 کی دلاقردا اعدتسا ییاودهیسور ینماغلوا تمنام هنلقن هرخذ ورحاند رهن و هلتهج

 كنولهیس ور هدبابوب ندنغی داوایسااعر هیسور ید جرک بولواناتسج رک الح وب
 نالوا ریتعم و یراح هلا هملع تلود ۾ مولا هد هسا رر یتحالص هاوعد ولرد یه

 سا ساقلا هناتسود بودلوا ز راح عیدصت هاب ایوعدهل و هرزوا یساضتةهداحماو قافتا

 هدیابو هاقلوا ندهمزال یسهلاحا هنسلاها ءرزوا لاح بولوا ناتسجرک یرلاروو

 یضاراور وار و یخاراهسارتسیایضاراینع رول واهلاقم ه هلعتلود هلهح ویسانم

 ندنوطابو نشمرمام یا ادا و حد( ریو و هل بیا تا

 طق كنوله بسور هديلاوحوب بولوا كنه لع تلود رالحاس هلا هح را و هب هان

 ماق هطض رار هلیلحاوس یناتسج رک هدهناتسود تروص هدلاح ینیدلوا یس هقالع

 نالوا راکرد دهام تقولوا یل یدا شر و تربح هتلود یالکو یض ب۱

 ندنرم شاف هرزوا قلوا قلهعفدر بوسمهلر و ید در باوج اعطق ءاتس ها

 هنفررط شاف راولهسور هنرزوا یلریو تصخر هناتسود هن را صا هربخذ هلراق اف

 ماکحتسا هسزاغو لاک هلبا طبض یس هعلق هرقانا بوک ود تامهمو رکتسع یک
 هل اتاعفد هراولهس ور یسهلواتغارف ندنالاحر اغم هقافتا و لس وللثمو هدن رلکدر و

 كلم یراقدوطو تاقوا راصا ها للو تل بولوا دبشم هد هس دل وا هدافا

 راثشقوح كب هدنروشم سلاح راد اکو و ریدلوا ردا تابنو رارصا هدب راکصغ

 | هراکنس ییا |های ه كب تمصع ندماظع رودص هدساج ر یتح بودا نایرج

 نکلیدشلوا یینشت و نعط فده كتاوذ ضعب هلکعد م هدا ی٤ رح نالعا نوجا

 تقو هسیا اکوب بواکم زال قمقیچ ندنزغآ پوط باوج كوص هدراهلتسم وللثموب
 . شدلو رارقتسا بوشلر هدرلاروب راولهسور تاهن ندنخندلوا دعاسم لاحو

 هدلاح یراقدلوا هدکعا قیضت یبمرح ندفرطرب یخد راساهو هدناواوب هو

 لخادهسیا اشابیبع یسلاو دادخ ريدا هدکملا ضرعت هقارعباح ید ندفرط رب

 یراضرعت هفرطورب كرا.اهو بولوا لوغشم هللا رها نالک هروهظ هدايا

 ولشابر هدنشح راساهو هقش ندن و كردا تعراسم هتک رح یفاد هدا

 كنیمرح یدیا مولعم ینج هيم هلیای یر, یند ندفرط ماش یدزلروک یتکر ح



e ۲۲ زی 

 هسا رصم بول هلوا ندرصم باح یسارجا هحبخ تن وایم هدا صا یسهظفاحم

 . یدا هدکمشود هلالتخا ندلالتخا

 اشاب لاطر نانلوب یصح كرناح و یسلاو نوز رط هلهح و ینح«هل وا لیصه هدر رو ۱

 نایصع عونرب یس هناقک رس تاکرح نالوا دوهشم هدانناوب كناشاب دوم رابط هداز
 لغوا کک ناملس هداز راج هدندرد نوا كمرح هکولاح یدبا هدکمرک هنلکش

 هدنن هاسادناخ هداز اش هاب تاعا راط تفت رو ترازو بن رک وات اک
 هنرعرب كدا یرازو كناشاب لالح ندشی دل وا توادعو نک ثوروم ندنرد كوس

 ( Eردعل وا شو وو لافا تح -
 ما تماخو كنالاحو هلا رظن هلاوحا قابسو قابس اشاپ فسوب اض مظعا ردص

 تورو سدح ناب رود ینلامحا قمارع وا هب هط رور ڭى هبم.اس تلودو ۳ ام و

 عقاو هدنس رق یب رلکب ءاس هنکیدتا افتسا ندنرادص میظع لغت دانه رط

e. E E ۱هن ساحر هرز وأ قلوا تمافا ناش  Eیرهل روم  

 نادوف هن ر هلال نع ینوکی درد ی ی 2۶ یدهنسیم رکا كس وشا

 یحاح یلریمزا یشاب یجناتسوب یخد هنب ر كناو مظعا ردض اشاپ لیعامسا ظفاح ایرد

 . یدلوا ارد نادوق اغا دمت

 اهد هر صر ی رلت وادع نالوا هدنقح د دح ماظن یشاط یرحک هسلا 3

 ندن رادفتم لا مصعو ندرلن دا تمدح هب هد دج راکفا راب دلوارداراهظاو نالعا |

 یحنح وآنوا كلوالا عر یدنفا مهارا یجاح یرادرتفد ددح دا را نالوا یر

 یرادرتفد ددج دارا یدنفا هلا ضف نانلو رادرتفد هسر هلا لزع ینوک یلاص

 دیر ۹ e یدناوا بصن رادرتفد ید ی اج هنر و

 هلن الزع یدنفا دوم باتکلا سر ین رازاب 7 كنالوالا یداح قرهلوا |
 ۱ ندن و اهناو د ناکحاوخ و ندا دمو سد ریدنفافصاو سلون هعفو هر ۱

 د دج ماظن نوجما یتمالس كتامو تلود هکولاح ردشلوا سیون هعقو یدنفا وترب |
 رزآهلبوب تنارکفالخ نکیادروط بول وا فرص راکما ردق وب هنسرثکت كنب رکسع |

۱ 

 ۰ یدنا لکد ربخ تمالع نوجا یسهما لاوحا كتلود یرالو زوب ات

 ههم رکم کم هلتقشمو نح رازه راحاطا ریما هدنخ مسوم یسەنس زوقط نوا نکو ۱

 یخد یسلاها کم بوسمهلک جاج ندفارطا هلیسوقروق یناهو هدهسیا راشملیب هراو

 نوکه فرع یتح بواوا» ۳ توت ی مام هقىح ا

 ( ترد )



 ات

 هند رفن هرایباهو اشاپ مهاربا جاطاریماو شماملوب یعاص هقشب ندناکد ترد

 هتداعس رد هدقا یراربخ یش داوا شماس هدا تدوع هلمساطعا هر وم شوغرت وا

 ۱ . یدشملا رادغاد یتلود ناکرا قرلوا لصاو

 برعلا ةر زج قرهلوا لوغشم هل رفس ناس ا لع یسلاو دادغب هدلالخ و

 | كکب دم لوتقم هداز واش : هکهلوش یدیغو یو كحهدا رظن «هلاحا هنفرط
 | هت هللا روع هف رط هرب زا ندهبماش هلمیشع دسعلا یادت ك مماح یعوا

 8 ا یاشاب نجرلادعع فرصتم ناباب هنیرارزوا ندنغی دلوا شملبا نک هدروباخ

 نجرلادبع یدشعا ناعت هنتعم كنا ید یاشایدح ین رصتم یعاحنس یوک بودا

 ۳ یرکیدکی قر هلوا هددش تموصخ هځاح هسیا هدنسه را اشاب دن هلبا اشاب

Eثان نجرلادبع هدنرر کدشلرب هدنراوح كوک رک هر و لب دا  

 ۱ ۳ مالعا هباشاب : ىلع هی یعاب ام یاش ادم بوروشود تصرف

 هروک هتفوو لاح ات هدهسلا شل واریکلد اشا ىلع Al نح رلادبع

 نج راادبع نکل یدیاشمردنوک تارب رحت هدنلوب تلاتسا ربارب هلا خیبوتینسودنک
 | قرهلواكانضغاشاب لع ندنفی دنارواط هدنروصهناشکر س و هناکس بوم وا نامطماشاب
 دلاخهداز اشا دحا نالوا هدنفررط هدا ارومام ینغاحنس نایاب هلا لزع ینسودنک
 نجرلادبع كردیا هلاحا هکب ناملس هداز اشاپ مهاربا ییراقاجنس ر رحو یوکو هکب ۱

 ینغافرصتم ناباب اشاب دلاخ هنیرزوا تنو ردشلوا تک رح ءیهتم هنرزوا اما

 هل رکسع كناشاب نجرلادبعو یدشعا تک رج هفرطلوا هرزوا كعا طض
 هلس ودرا داده اشاب ىلع 1 رخّوم هدهسا شلوا مزهنم كردن هب رام هدهار ئانا

 | لح یاشاب ناماسهلا اشاب دلاخ و شم رجاق بوزوب هددنب ردیناشاب نخ راد و و#

 ن ادلع کل یدا شا ثدوع هدادت اد یم .ودنک هلا لاسر
 E ماق هحصت یناشاب نجرلا دبع یحدوا بودا دادمتسا ندنهاشنار | اشاب

 كرل رباه و هداننایمی دالشاب کما نایرج تارباخم ییالوطن دنوب هدننب نارهط هلبادادغب
 ةرزج کل ردشهتک هنفررطلح هلیس ودرا اعا لع هلغفلاربخ یرازواجت قا

 اغا و دودج ٌهظفاحم و هعفادم د رح بوسمهلوا ردتقم هک ح یزواحت هنفزظ ت ا

 و اک مدادغب هب ه 2 ندک دسا راذگ و تک اد طل وا تدمر نوجا

 ناکما هجدادغ هترمدت ورهق كراباعو هلهجو ینیدلوا راو ديما كتلود لصاحا
 . یدباهدکعا روهظ رالالتخا ه یی ندیکی هسیا هدرمصمیدباهدلاح و یخ د ماش بويل وا
 هل ا رانم هلوک هدنحا دبعص ىلع دم هرزوا یشدنلوا ناس هدعاس دلج : هک وش

 ماشاشاب دشروخ یسلاو رص« نوجما رسک ینلغت و مکحت كنا نکیا هدکمنا هب رام
 | نوا زویکیا كيب نک رکسعوب یدیسشا باج یرکسع لبلد رادقمرب ندنقرط



< ۲۵ = 

 یکی زویکیا وبشا نوجا ران وب بولوا لصاو هرصم هدنس هجا یذ یسهنس زوقط
 ا لر بسعوب لع دخ یدنلوا یضتصخ هسک رولا هرهش ها هشت

 كحدا نطق و كاردا ینراقدلوا شل وا بلج ینم هن هعلاطمهن هلا عاسا یدورو

 یعولعم كناشاب دیشروخ ییدلباتعزعهرصم هدم رح لالخ رار هلبا اشا نسح ناه
 تصخ رالب اشا نسح هلا ىلع دم كرد ناوید دقع هلعج یحاشمو املع هدقدلوا |

 | رارداتدوع هه راحهلبا ادعای هلغلوا هتفو رش یرلتد راشما تعجر ندیلق بناح
 بصنمو تالو هدنجراخ كرصم هرانا هسا رتساو رال دوخاو

E Eكنیلقاحوا هلب رکسع لبلد ناه بوید مصخصمو ن  
 . یدر و صا نوا یرامقح هللا هناخبج و بوط هنراهحان هزیجو ارط

 گران وب ةعفد رالللد هدن راکراک هننسهبحانارط هاب رلرکسع اشاب نسج هللا ىلع دم

 هرلنا یلعدمت هدهرص یرلکدتا ددر راهظا بوم هدا تراسح هموګ هن رزوا

 زمشب ر و ست هلا اک نوحا كمتسا ی سهق ولع رب توردنوک رخ

 زکسمشلنا هرات وب هسا هل وا هتنریرزپ ید رانا هنرزوا یسعا لافغا ود ردقوپ
 ید یرکسع كنباع دج رابرلکح هشیرارب .یهدینبع رصق هللا نطلارید بود

 كجهدیا خسوت بولک هرلللد یسادختک اشاپ دیشروخ یدالشاب هکمرک هرصم
 ۱۳ اغ هه و راو زقه هضارعت دلتا رارونتساهف ولعرامدآ ون .هدقدلوا

 ۰ رایدلیا باوج در ويد زکسقج هبای یعهایوب

 دیشروخ یدلوا نک اس هدنسهناخ یهدهکب زوا بوریک هرصمیلعدم هنیرزواكان وب
 وکتفک هدرصم هلکعا منم ندطالتخا هللا ىلع دمت ییولقاحوا و یخاسم اشاپ ۱

 تشآ هناسا یدرطو عفد ند رصم كناشاب دشروخ قترا ید لعدم یدلاغوح

 دم هدرصم نوردو یرلک ردق ههزبجیند یرکسع كکبدح یلا هدانئاوب یدلبا

 هبیلاها هدنرافرط ىع رصقو ناطلاربد ید ربلللد تولوا یرکسع كنلع

 ۱ سا هدننمض اکتشا ندرلنا هد رفص ٤غ ندنراقدل وا هدکایدمت و ل هداعلاقوف

 ادس یرلدراما لالتخا هدرصم و رابدالشاب هدایرف بولک هرهزا عماح یسلاها رصم

 . یدلاق قلاف یرلکدع| هبارقف هداروا بودک هنسهبحان بوبلق راللد هدمب یداوا

 هسرزوا تاعوقووب هدلاح ینیدلوا شلک یروشنم یلبلاو هدج كنياع دمت هحمدقا
 شلبا فوقو سک اکوب ید لغ دم نکیآ هدکعا فقوتو رخأت اشاب دیشروخ

 ههناخرب بونا هرهش ندهعلق اشاب دیشروخ ینوکه عج یوا كرفص ین هنک و ديا ۱
 ك رهلک هیار وا عدم هدلاح ینردل وا دوح وم كب یدعو اشا نسح هددورو

 هفولع هللا رش اط یرکسع هداننا ینیدلوا راوس ها هرکص ندک دک تملخ

 ( «دن رلکدتسا )



 مگ ۲۵ رس
 ۱ اش شو نوتلا هّماخ هدقاف رو تل رو ود ردهدار و اشا هتشا هکر رک دما

 ۱ د شروح هاساط هف ولع ۳۹ هدف رطور نوسروط هدا تک لع هنعان وو لرد

 ۱ هل و هلغل وا رکلد ندا ضد یلاها شردمر وبلاص هب هعاق بولا یفارطا كناشاب

 رکسع
 . ردشمراقح * هعاق یاشاب دشروخ هلس فو هرکس ندماشخا یوداشوع

 یتسلجت دل ران کد ا نايا نالعا كرم ردنزک یخ هوا ا رو یاد و
 ج یه تکلم رتسا قعوص یارقف اشاب راو هراما هن ندناما هسپا قاخ یدلیا صا

 دای رف ندنلا كسلاو ماطو لافطاو ماوعو املع هدراقاقزو رابدید یدلوا جر

 | ههمکح قلخ قوجرب ینوک یت رارازاپ ینجوا نوا كرفصو رایدشغاچ وند

 هدتکلغوب بودا قافا ریفغ محو رایدتک هناي كنلع دمت نداروا بونالپوط

 ىلع د رایدید یدلوا بجاو یلزع قترا رارویمتسا ینکلیلاو كناشاپ دیشروخ
 یراعد زروبهر ؟ تلادعو ريخ هدنس ارز ژرتسا ینس هدک دید :EO ک اب

 | . ناتفقو روت و یدل وا ضار ه دع) بورتسوک عاتتما تروص ادا هس رزوا

 | كن اع دم به هسسا راد و یدل دا ۳ هب ىلع دم ندنف رط اشم بولت ووا

 . ىدا یرل هروانم هةل وب یکیدسا با ر

 هلل صا هل رلح الذ ردشعا بصل هاشداب ی هدفدنل وا غلم هباسشاب دشروخ تست

 نوا كرفص یدیشمالشا ههر اڅ هلا خاشم ضع بواک ههر وصنم یحد ك دم

 یرکسع كناشاب ىلع دمو یدلر و رارق هنسهرصاحم كنهعلق هاقافتا هله هدنزوقط

 رادتنا هقدضق و رصح بولا سرتم هدنفاررطا كن هملق قرهلوا هدکلرب هلا لاها نوت

 قوس هنیرزوا كب دم ییا هلباج ندویاق یبرکسع لبلد ىلع دمت هداننا وب رليدلوا

 هربخ و هلک هن رزوا رهش هرکصندقدروط روصح هاب وب تدمر اشاپ دیشروخ یدابا
 رایدع ا شالت چیه ندنراقدلوا شمشلا اکوب ییاها هدننامز كرازسنارف یدالشاب هفت[
 هه رصاح ناه بولوا هدندبق هلاقمو بویمر و تیما الصا کوب هسا اشاب لعدم

 اشاب یلع دمت هرکص ندقدلوا یراح هرزوا لاونمو لح ردق یار یدرلبا ماود

 ید ندف رطر و کود ینهعاق كرد هسعل پوط كور وشراق هنسوف رزو

 . یدالئاب کمتاشبا یراب وط یهدنرزوا لبج

 تولوا یسهیْصق یسهظفاحش كنتمرح یر ندلئاسم مهم كا هج هلع تلود هدناوا و

 نالوا اور هدرصم هدم هلغلوا تیفک رب قجهللوا ارجا ندرصم بناح هسیاوب |

 یروهظ هتف ندکی هل وب اش 1 وا نوع هداعلا قوف یالوط ندشاسآ تروص

 | یرکسع اینا نسح طقف یا راذلوا نونع ندنسووپ یه هدندن یرکب

| 
1 

 | نا هدانلاوب یدررو باوج ويد مما ندهعلق هکدمک یهاشداب صاو ملوا لوزعم



e ۲۰ e~ 

 فرطر هتفو نوسلوا ها رولوا لص هو ۰ یدلوا نورد عاد هتل ود ناکرا

 كل والاممر ینم هش دلوا ندهللاحض ا رف قفلو یلو یمهظفاحم كنیم رح هدول دنا

 ۱ هاشا دع یسلاو هد اها كايا رصم اراعا ندا یحنمرکب

 هند اح 4 2 اززعە هلغمل وا ممصم ینییعت هر هما رکید كناشاب دیشروح و رعشم

 مظعا ردصو اغا اص یئاب یوق و رادصا یلاع نامرف هعطق رب اراک

 ىى را رازاب یر نوا كارخ الا عمر یدناق راس ه رمعم بناح هلا ی رادحلس

 هلا عاجا هد هکب زوا ولقاحواو لع هدقدلوا لصاو هرصم امهلایموم ینوک

 غراف ندنتخادا هربج و بوط ناف رط هن رزوا كنو یئدنلاوا تاو لاع نامرفو

 ندهعلق هدقدنل وا ناس هیاشاب دشروح ا ندقف رط اغا اص تشک هدهسدلوا

 ملوا لزع هلا هفرو ر هل وا مدلوا لاو هللا نواه طوطخ نن بویمتسا قمقیچ
 لرلنآو هلکعد هديا یرقالرب ًاهافش نوسلک یمظعاردص رادحلس هلا اغا اص هله
 لاح هن هرصا صا هاکمالر و تصخر ندفرط ور ید هنن رامقج هه علق

 . یدلاق هرزوا

 بولک هه ردنکسا هلا نوباه یان ود شاپ نادوق هدنرب یمرکی كرخ الاعسر

 3 گسع ا دشروخ نکشمردنوک رخ نوجا یسغا ندهعلق نامه هاشاب دشروخ

 هناهب ود قوب هلا هسا هدنب راو ینولطم قوج كب ییالوط ندهفولع هتشذک هدنب

 ۳۱۳۲۱ ازاد رب الو هدنا رترك بوق ندهملق هن كردن
 یایما هلتهح و و یدرابا وحتسج یتسهراچ كنماسهدنا هبلغ هناشاب ییعدح كردا

 یراثآ هلفوس هفاک رک اسع هسیا اشاب لعدمت یدناراشعا یطخت ردق ههزیج هبرتصم
 كنال والا یدامجاشاب دیشروخ راچان ندنکی دلرا ماود هه رصاح ر وتفالب ربار هلکع | عفد

 هدجراخ هدهسیدلوا لئانهنکلیلاو رصم نالوا یرظن حمطم اشاب ىلع دم هلهج وو
 یطخحت ردق هرصم راوج هدانا و بولوا ناصع ءیداو درونهر ه رصم یاما

 هف اطر داوسکباج و یرج رنو و یدراروسر و تحار هب ودنک كردبا زواح و

 ید هدقدلراو هللا هفاک ءوق بولوا لباق قلراو هتیرارزوا هجراکس ندنراقدلوا

 ۶ راتداع كمملورلیا هس یک یا تدوع رکسعو تامریونلاکج ورک لاحرد
 قازوط بغ ر هرزوا قمالوا یرانوب هل رق ر اشا ىلع دمت ندنغب دلوا

 ی رامصعا ندنرل N دوانرا هرزوا یمیاعت و ببر SE هک هاب وش یدروف

 یراضم یح بودا دهل هرزوا كما مد راپ هرلنآ كرا ه راخم هلا هب رصم یا صا

 راشمردنانا یناصا كردبا لاخدا هبهلواقم ید ینساطعا ها ردق وش هد هلباقم وب
n mc. 
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 EES E قاخ هدن رافدل وا لصاو ه4 ف رشاو لخاد هلا یرالاقاو |

 یرلنآ رادوانرا ۰ رایدلوا میاست زسهراج ندنغیدملوا یلاتحا كلك دادما ندفرطر |
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 عنامالب و كمرک ءرصم بواکهافغلا ىلع رانمهلوک هدقدقیچ هحیاخ ۾ اشاب ىلع دمو
 هدر رس نالفو هدر نالف هر نالف و كما طرض یراورا و ج رو یتکل#

 یضرغ هیلعدمت نددلب لهاو راشمرپ و رارف هرزوا قلوا رضاح هبهناعا هدر نالف

 هدنسم رک كنالوالا یداج یدبا رافلوا لخاد ههراخموب بونادلا ید راثلوا

 هداعلای رج ىلع سان یدنلوا نالعا هلارالالد ین دلواشعا لولح یمسوم لس ءافو

 لوا یدسا صا ینسلروق رداچ هدنسهبحات رج یجد اشا یدنال رضاح هح ره

 عياش یتکرح ندندرا غاط كنسهقرفر و یتج نع هراورب هرات هو هی نو

 ید وا عطقنم نوش وات را و یدمهقح راد وب تل هک و یتح تولوا

 یربخ كنهننش نالهحنک .هددس ۰ یدردنا لفات هلماع ندرانو اتشاب لع دم

 ءیجاوت هب رصم یاصا حاصلا ىلع یدشمل | ناب رج وص هدەحىلخ هلا ۳۹

 دن اک هک وه تام یر لوا غا د ورا نورف نفزاورد و: ل
 یر وقیک ی راقدہناط بور یرلنا ی رلضعل N دل و هر رابحکب

 کنان دوا ۰ یلت دارت یک سلوک لا فاتکرو اما
 لاعاو ا یالآ یر وا نامطم نوس نوت هلتهج ییدلوا هتسه ندنرکسع

 یا هدن راکراک هننطا را ةفطاع روتفالب قتزا ید رانا ۰ اب امام هلا تربح

 اما رس ا کد ا ت نامع ندنکلاع كب نسحت هک ینهقرفرت ا
 ناسک یقاط ربو هرهزا عماح یقاط رب كرانوب یدبا ترابع ندرافشاک یلیخ ربو

 هنف رط رجا برد توقح نده وژباب یرخا هقررف یدک رک هنس هح ات

 هل ور قعالشاب هفملنا كنفت ندفرط رکسع نانو هداروا هرارز وا هدن راقدراو

 نول روا ینه رب هدنراحما كر داشته راغم نانلوب هدف رطل وایک یرلکدتنا تعجر

 ءدهسارا دا وا دداا رقندار واناههلکشا رک ورو رکسع نده رط هو
 هداروابودناتعجر هنف ر طب روغ ندنفدالشابهفعاینوشروق یک رومعایندف رط یه

 لب رام ر وک ین راقدنل وا هطاحا ندف رط رههدن رلکراک هنیساحتندن راقدلوب ولاق یوبق ید

 یرکسع یراضع و . رایدتبا نصحت بورکهقوقرب عماحو بونبا ندنراتآ ینکا
 دودسم وق یخد هدفرط لوا هدهسیا رایدتا موم هفرط رصن باب قرداپ
 بو ارج ندفوطع روس قرهلوا ناس هلا كرت ییرلتآ یخد رلنآ ندننیدلوا

 ندەقر باب لاحرد هدنراقدلوا رادررخ ندتیفک یماط كب ناع ۰ رایدجاق

 هدهسیا رایداوا قجهاط زارب ران دیا نصحت هدقوقرب عماح رلیدتک بوشب واص



 چک ۲۸

 هرکصندک عا مانتغا یترلهسلاو هحلسا هلا رلنوتلا یهدنراناي بو وص هطزوکیم

 هدلاح یراقداوا یقیچ | یراشاب قایا نیلی یتسبقاب بوسک یراشاب كنیردق ىلا
 ش نداما رھا شم هدن رلجحما . لندن وک هبه روا كرەلكروسو رکود

 بولسوصیرهعوطةم سور هلامادعا یژکا یدا راو فاشک لبخر و ینک ىلا

 ضطو زوف تمالع هحنلوصا كتقولوا قره ریدلوط ناص هنجما كنسراپرد |
 .:یدلزدن وی ا ردفا قوا

 ردشمامایغواهتلاذرو تراقح هاب وب رانم هلوک ردقهتقوو ندنداحشاكنغاح وا نمهلوک

 یدشلوا همدقمرب کا ترو هلغلوا هدندب لع دع یضارقنا تیاهن كرانمهلوکو |

 دیعص هنیرلنالبتروق بوجاق حورمشم هجورب دوخای رانا وب هدجراخ هدهعقووب
 | هرلودنک كنسوراقوب 1 هرز وا كمردنوک ندیم لاوما بودک هنا

 | یو موم و كملا تماقا هد ه زج و ك ر ىلا - ىدا یر و

 ۰ ودشعا درط هنفرط ماشیرانا هلقوس یکسع اغا لعدم هب ر لرز وا هل راک هکناخ |
 نوسوطلغوا وکو یرلکیلغوایکا ندهلاوق كناشاب لعدم هدهرخ الایدامح ۱

 . یدل وا یاس هدنعان وق یهدهکب زوا ود تولا هماعا هدهعلق ی ۱

 هه رصم طاصم مظنت هرزوا لالقتسا كردا هلغ هنمادعا اشاپ ىلع دمت لصاحا

 ندلالتخاو شاشعا لاح یرصم کد ی رظن حمطه كتل ود ىدا رادشا

 هاهح و و كن | ندش دلوا یصوصح كملا دادما هزاخ نداروا هد ورات روق

 كنو عقاولاق و یدشمنلق تون راهظا ندنف رط یلاع باب یالوط ندنش رفظم

 یدیشعا لصاح رادتقالاح ر كحهاسهدادادما هزاخاشا لع دمت ,قترا هسرزوا

 شمناقدنمان هترفسزاح هلا هنج وت قلناریمریم هتسهدهع كب یهاط ندنرلهد رک ر شو
 طقف یدبا هد ة٤ ال رضاح هرزوا كمتک هزاح بناح اشاب یهاط هبلع ءانن ۰ یدا

 كرلماه و هاو ییلدروو ود را توهنح ه معحم حراخ هدرحر طسا وا اشا صاط

 ردشمر و قانقشاش هر هله هلن | دور ود صم ینداوح ی رلکدل,ا طض یهروم هنیدم

 یذاختا ریدنرب ولشاب نوجا زا بویلوا ریثأت رک راک هیئزج ریبادن هبوب قتراو
 هنس و هلغلوا د ود سم نوش نوم یو هر ونم هسدمو ردشملشالکا یددلک مزال

A۰ لس رد وکار هاش رط شل وس زسه راج رصم لمت و  

 ندک درب و تافلت ۍلخر هج رکا بودنا موج هنرزوا هدج راساهو هدناوا لواو
RRR E aa aaa۳-۰-۰۰  

 | تعواطم ع هدزوا كلما صصخ ه ودنک هي رق ردق زونکیا هللا فیوس

 | «یداهایسو هنعازق تقو هرزوا كم زوک تصرفو هعینص په هسیاران وب یدرویدیا
 تو هنقرط قرش كردا امغی و تراغ ی او ی رع لبلد د وهعم هدانا وب
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E ۳هل رام | قسضت ورصح یەم ر ؟یءکم ندف رطیه هدهسا نکا تدوع  

 هراتاهو جد اف رش صع) یا ندسس و بولوا راکفلد هلا راعسا یالع یسلاها

 هداز مظع نالوا جاطا ریماو یسلاو ماش هنسوبو ردراشلوا لخاد هب هم رکم *کم

 یاو بوقیچ هنکو ا یسهلیق برح نکر دک هزاخ بناح هلبا جا ءبلفاق اشاب هللادبع ۱

 هقا رادقمر اشا ها دلع تباهن هلکلک هعوقو تاراسخ لک هبراحایداو هلکمسک |
 تقشمهس ص یروا ناماسم جاج طف راشماس هدیا و كردا اه تو

 رااهو هنس وب و راشم راو هب هم رکمهکم هد مسوم هس | لاح هن ردراشیکس تلافس و

 یدبع یسلاو هدحو روش كم هدنناب اشا هللادع را چ هدکلر ید

 کو كلا فیرش بولوا یسولتا كرت هدیزک لارو یدب هدشای شاپ
 ناب دنا لبلق لوا هست هراساه و هدهسا شن وا لصاح توفر هجا هدن رلکدشلرا

 ۶ هع وننم میاقو %

 ا نا ا تو رفت حو رشم هجور ندف رطر هدناواوب هیاع تلود

 هدقمارا یتسهراچ یجالعا كللاوحا یبا مور ید ندفرط رب نکیا لوغشم هلا

 نکشعا تقفاوم هنری دشنای كاصعهلساطعا تازایتماضعب هراب رص یتح بولوا
 لالقتسا نوتب نوتب هلا یساوغاو كم رحمت كنولهسور کر وب هرق نالوا تاصع سر

 دا هدمت اط یلالقتسا "الماک كناتنب رص ندبلاع نا تناح هلکمشود هنس هبعاد

 . یدیا هدکعا نالعا ینکس هبا حالس |

 اغا دو راط یسلاو نوزب رط هرزوا دنا راعشا هدالاب هدهرص و هتقلآ

 هلغمل | نکن ر نایصع عونرب یولسو روط نالوا اغور هد دادتساو لالقتسا ؛یداو
 جا وری دهام دنح ندنکرلک م زال ق جمل وا س دنر هحواشاب یخد هے رطل وا

 قالب زدم نالوا او او حح اسا ی رک هکر هدیسه ا یکایک

 یداروم لاشراو رسام ترزوا اهارابط ادا ی و یا سا و
 تمواقم روآ نان ادا رابط رادتالایدب هخ رومام یاضا نویاو هما هناک تاورا#
 هنن راد هسور ید نداروا بوش ود لبخد هکب نشاک یظناحم موخص ندننیدم هلوا

 ردشملبا ناح صياح هللا روبع
 دیدج ماظن هداز راج هلبا اشاب یضاق هکیدباوب لصا بس هنکلشک رس كناشاب رابط

 یراقدلوا لقتسم بس هنسارجا هدننس هعطق لوط انا كردا لوبقلاب یتا یناوصا

 هلس ادناخاشا يلع یکیاح ید راشل وا تاقتلا و هحو رهظ« ند هن اهاش فرط هلتهح

 دیس اس سن تاتو م سود ما e r سی یر سرت e صحت تحسین حس اس ح سس سس
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 هدنفالخ كنهداز راح اشا رابط ندی داوا هعدق ةفانم هد ینادناخ هداز راخ

 را رھ رظن ROE تدآ رح قفوه ه اهاش یاضر هدناب وب هلا مازتلا یتملوب

 ندنکیدتا E هدایز هننودتک سل وآ روظنم و فیلم کارا هدا زر راحو یدشود

 ینارادف رط ییطصم ناطاس هدازهش هقام 3 یدن وط یلو تفااخحم هتل ود نوت نو ۱

 یناشاب رابط ندنراکرلک هدا كیرح بو اللوق یرانلوا فلاح هددج ماظن اعتاد |
 ۰ رد وص یراکدلنا قلوش هتفلاحم هلهج ولوا یخد |

 ناطاس یارکنهاش یردارب ثناخ 5 دج ) هارد هدنس هعوخم یدقا قاف

 یرابد معرق كسا ردا نطو 2۳ 2 هح هدندغاک ییدردن Ek بحر راد رس

 ردکح هدا روهط به را اعم و رولوا لص ا هعلو راسو هفک شود هنا نمشد

 یارکنهاش هب 9# هرس ردف وش روت رد روطسم هدنح رات مع یودا ررعود

 یسا قرهل وا راتف رک هبادعا تسد ی کلا ےک ندزو كنا هلا روهط ناخرب مان

 كردا روهط Ey E رونط هک دن رظ رگ وا یک ینیدزای كبارکنه 3

 تاحارختسا یس هلوقم محنمو رافج و هنهکض عب وید كج هدبا مکح هلاع بولوا هاشداپ

 | رابط هددهعلا بیرقو یارکنهاش ییاو بولوا رمشتنم هرزوا قمل وا ندنرل هذاک

 ردروهشمیراقدل وا هدنک راد جورختقو تقو یخدیج و اوید من هاشداپ لوا اشاپ

 ۳ ا دد هد مع كنهمن امع هلع :تلودو هک یدرازملس ران وعلم

 ةدرور ینوعلم اشاب رابط زرو عادص یلیصفت رلیدلوب ی رالب یخد وا ردشلک |
 . یهتنا ( ردهنسن E بارغتسا یسعا منع هتناخوت نکا تلود

 یارکنهاش صوصلنالع ردشل وا بس هراقلاق ردقن هکقاب هز وس مجنم ا

 كع رق ملقا نالوا یدرو مدق كنیدادجاو اب 1 2 رهشود هلاللقتسا هعاد هل و ناخ

 اشاب رابط ۰ یدلو یتسالب ید یر تا یدل وا بس هتسک هئا ول هسور

 ردشر زالا قشقاپ چه ین داهد ٥ رلابل وخ وللّم ون كنادر نالوا تلود من :درورب یک

 قفلوا تعافش هنصوصخ یومع ندهاشدا فرط هدک راک هموخط اشاب رابط طقف

 هدنس همان زان هعطقر یټ دلوا شمزاپ هاشاب ىلع یسلاو داد نداروا هلسناحر

 ۱۳ دما درخ تشک ه رها اه نده نالوا دانا ةو دک
 | یتابوزع كنسادعا نکرولس هدا هلناقم هرکسع نالک هرز واو ناب ینغیدلوا

 شم هتسا كم ااحتلاو تع نع هدادخ بوما مایق ه هلباقم نوا قمالوا شما قیدصت

 | شل هموخص زس هراح ندنش دم هل وا لباق كی ن کر ودا ةد دفا

 . ردشمللا ناسرد یتغدلوا

 0 قاروا صعل هد ها سم هل زب و مکحرب هد هبعطق تر وص ید اب سس هدلاح تقمقح

 ( هدنرزوا .)
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 ۱ راس یی دزاب ہرا کم ندکدک هنف رط هیسور قر هلوا خروم هابحرات یعرکد زوکیا

  راتنبط د لهاح یتاحا هبملع قرط هدران ون ر ولشالک | ندنمالک ق اس ین دل وا

 یک ادختک هسوک و یدنفا میهارا یاحو اغا فسوب یمادختک هدلاوو داب وید

 | قشو دلو بكت هدنقح تلود لاحر ناذفتم نالوا یرادف رط دیدج ماظن

 | كب هاشاپ ایضو نعطو حدق هلبهعینش تاربعت یناطاس هدلاوو داریا هظیلغ ظافلا ات

 | ماوع هدیناخ ديما دع ناظاس رود بوبا تعاق هنکیدسا نعل هللا تایوزع انف
 هکاتقو یدراردنا اعد هتسولح تورو ناح ود ملن ناطاس صاوخ کل و سان

 هلا ناحسف نکیا راو یدنما قل و تاخ هزان نایج ای رک هسیدلوا ردقم یسولج

 بارخ هسورع كلام و نایاع ماضم و عدب نامش وا دوهشم لثم ور ندمذآ تاک

 | دی یک دو ردشل وا مّقف روظنم یتش تارقف ین دلوا شمزاب هدنرزوا

 شومارف هردم تعل رش بولا عاما کن رف هدص وصح یه هقشل ندقدل وا نار وو

 كمباس ناطاس ود یدالشا هغخل وا سال هکن رف هسلاو یدراو هن رلهحرد قفلوا

 هتشلا ردشلروک یدلبا نام هب دا ۳ تارت ماطر هلا ثح ندنس واسم

 | هل رازوس هنابدا یب ییدلبا راستجا هنلامعتسا هدسنقح نیملسملا ناطلس هاهج ولوا
 . رولس هلوا لالدتسا هنتوط حقو تبث ءوس كنسودنک

 ندفرطرب بویتسیا قمل | هقافتا راد «راپاوب ندفرطرب یهیلع تلود هدناواوب

 ديد هللا قیرفتو دیربت نوتب نوتب ندولهمنارف یرلتلود هیسورو هرتلکنا ید
 هبسور هدنحرات چوا نوا زوسکیا هحرک او یدراروبهدیا ییس هقافتا ده اعم

 هنر رز ی راس رتاد هحاص و ب رح ندهاعتم ناف رط هدنس هدهاعم قاقا نالساپ هلا

 زویکیا نیزسکم ریو ربخ هبهیلع تلود ول هیسور نکیا دوعوم یرامتا نایب و فشک
 یتنما هلتهح ی دل وا شملا هل است دفع هلملاس را صخ م هسراب هدنشرا ش نوا

 ووت هاصع اار یا مور ندر هرز را شدتوا نان
 ۱ فن هماع لود هلا قضا یدودح یلوطانا 5 تلر هدناتسح رک ید ندف رطر و

 بویمتسا قمل را ندنقافنا هرتلکنا هبع تلود نکل یدشعا تاج ىنلاعفناو ترف

 هننارف هاب وب صوصم ا يلع یداروح هارادم ید هب ول هسور نوجا یرطاخ كلا

 هکولاح ۰ یدروبم هدناتفلاخم هلود روهه نکیشملاپ قافتا كوس ر هجاب ور وا هنهیاع

 ب رق هماتخ هداننا وب یتدم كاع | ءدهاعم نالوا دّقعنم هدن ولهسور هلا هبلع تاود

 دعن اف یس هعبت ناتس رخ كنهلع تلود یتحو اعدتسا ندد ولهسور ندنفب دلوا

 هدکم ااعدا ینج رد ءد دج دنس كنەهوركم طا ارش ضع EE هدنس هاه هسور |
 . ی

 هسلارف نوت نوت كرەىمەدا لمح هلع تلود ردف هرلهحرد وب نکل . یدیا



 ما ۲۲ رج

 هلا تغارف نداسرف لمحت طئا رش والثموا ندنکیدتسا مزج ینغح هنالغاب هنسهقل وب ۱

 ندماظع رودص هنرزوا یسعا رارصا هدنصوصخ یددحت كقافتا ةدهاعم ناه

 هیسور یدنفا فصاو باتکلاسشر قرهلوا هدکلر | یدنفا كب تمصع

 هنکلام دک ناف رطو دت هنس زوةط ی بولوا ا هب هلاکم هایسحلب |

 یوتح ییهدام شب نواو یواح ید رات طنارشو یراطرش یلوا لفک و ساع

 هدف رظ یآ چوا لقاالو مظنت یسهماندهع یادت قافنا همطقرب هلیلود هیسور

 ۰ ردعفل وا مت و رمهگ ندا رط راصخ ص هدنزوّمط

 . رووا دارا هلشر (۱) هدرز یراتروص كل راهماندهعوب

 هنفرط هسنارف هلتهج یییدلوا هداز یسهسوسو ندنف رط هسور كملس ناطلس
 لاریما نکیا روتقوا هتزغ هدننای كنهنراپانوب مدقم هنس دنچ ندنوب هدهسیا لیاقم

 یکع ی یدتوط رب كلوسرب هدمخشران منی مساوب ) هتراپنوب هلکمک یمسا كنوسلت
 نب نکل یدلبا منم ندکلک هسراپ هلی رط لوبناتسا هک ردکعد یدتنا عنم ندقلا

 همیلس ناطاس رلولهیسور ینکودیا شعد ( مرولبهدیک هلوبناتسا هل رط سراپ |
 قلزاغو شوب رد ورم یراقدلوا شما عاتقاو اضرا هبهکاصم دقع هلتهجوب و عامما

 ردمزلا كم وس هد ودراط یزوسیه هروک هراتاذ لوس صوصحایع ردیش اق |

 . رولسهروتک ترضم كویبرب هاتقو زوسرب كوک كب ارز
 ءدلاو كني راترضح ناخ میلس ناطاس ینوک هباثراهچ ینکیا یرکی كبجر

 2 9 5 ر : e 2 ۳ ات هدینا > هنع هللا تر دلاخ ت نود هودا تقلاا
 : قدلرا نفد هتسهوت شالوا
 کهدایرد هلا روهظ هنتروف مظعرب هدلوبناتسا یسهجیک یجحنزوقط كابعش هام

 ۱ و لا هلسوق ین قرمریدهراف توتاق هنیربرب یرابق |
 رک ا ا لا شا روهظ نونا هدنجراخ یسوق لعبج هج لواو
 همح یوا كنابمش هنيو ۰ ردشلریدصاب هلا تاوهس ندنفیدلوا شمالشاب هما راق
 . ردشلوب عوقو ضرا تکرح كرەك هقیقد نوا یکیا تعاس ینوک یستربا
 هب ردنکسا هلا روهظ هنتروف مظعرب هلیوب هدنابعش رخاوا ید هدهیرصم لاو
 هعطق زکس قرق نالوا شک هطابمد ندماشلارب و نویلاق لوس هعطقرب نوا هدننامل

 . ردشلوا فلت و قرغ یرهنیفس راجت

 ( لوساتسا ر

 | یعرکپ كنسهرخ الایداج یسهنس یم رکی زویکیا كی وبشا هرزوا قفلوا قیدصت

 . .ردشمناق مظنت یخد یخ ةماقاقنار رکید یواح یهدام نوا هدخرات لوا هش

 | ندننویام یارس ویق وط هلا یالآ میظع هلغلوا توف ناطاس هاش رهم یراهمرکم



 میگم ۳۳ زی

 هساک هعوق و قلاف ولرده یه یراشکترغ یرحکب هداتناوب نکیا راشلکه دنا دنع

 . یدراردبا لح هنتماش كدیدج ماظن به
 روهشم املعلا سر سوا ماشخا ینوک هنشراهج چرا یک لاد رهش

 راق واقلاط اعادو لومتم تیاغ یدلوا اه مزب مزاع یدنفا نیما دم هداز یدنفا یو 0

 ضه و راد هدسان هنسلا یرایاکح سرع هدلو و بولوا ِ لئام هکمنکا هلا

 . رد وص یی دلوا ندناعاد صلح هتنطلس فرط E هم سالانب یلاوحا

 . هنعیاقو اپوروآ م هلک

 ٭ اب وروا میاقو * ۱

 ندنسملا ثبشت ههم رح تاکرادت كنتلود ایرتسوا هلهجو ینیدنلوا نام هدالاب

 تروس ولابتسوا دما لوا هنر روا تا تاعاشیا ندفرط ها وا

 كنولهسنارفو ناس یت هفحا ندقحا ەە ر شغلوب هدراکنا |
 هلا هرتلکنا "انس هنغیدنلوب هدنکلهت كنکلم تیماع هلثحم ندنکیدلیا طبخ ییهونج
 هلا همان ناس هعطقر یغیدلوا لخاد هقافتا نالوا دقع هنهیع هسنارف هدننب هیسور |

 . یدلبا رادتا ههمظع تاکرادت نفرط هباعءانب ۰ یدیشملبا نالعا

 یی ندلاش : هکهلبوش . یدیا راشمتا بیترت موج ندفرط ترد هقفتم لود
 | كنماف ودرارب بک رع ندنرلرکسع زیلکناو هیسورو جوسا ندنتهج قطلابرحم

 ی-ود را كوس رز كنايرتس وا هلا هسور ندنف رط هن وط و هن رز وا هرواهو

 ۰ یدىا كحهدا موخ یرک ابع یلوانو زماکنا و هس ور لدن وج تهح

 رارق هکمتا هدناموق تاذلاب هودرا جهدا قوس هتهج لوا كرهر و تیمها

 كمروکع هلا یتسهماق لوا روهسشم هليا البتسا یهرایواب كراوایرتسواو ۰ یدریو

 رفع رک کک زارو رلود ی را هدیا لامتسا هر
 ناشیرب یراولابرتسوا لوا ندزمشت یسودرا هبسور كردا جارختسا هللا یلقع ۱

 هبلع ءاس یدربدشلرارق هدننهذ ییریادت قمهلوشراق یر ولهسور هرکص ندکدتسا

 هليا ودرارب ید تودانرب لاشرام ۰ یدّسا هلاوح هبانسام لاشرام یتسودرا ابلاتنا

 هل رلت وب نولان ندن راقدل وب هدکنملف هلا ودرار کک نومرام لارنحو هدهروناه

 هناو بولا ندنرالا ینسهمق واو ثامسک ین سهفرا كنسود را ایرتسوا كرهشلر

aروج هعجر د یتسودرا ایرتسوا نالوب هدابلاتا  

۳۰.۰.۰. 

 ( تدوج خراب ) 4 ۳ % ( نمان دلج )

 هنم دق تو او كسرب ند راکوس و رب دهن وا ی روهط كماصم وللتم و ییاخ لوساتسا

 كن ابلاتساو یسودرا ابرتسوارپ ندنف رط ایدرام ول و هن دودح یرم نر ثتهسنارف

 | هفرطوا ها فدک ینفجهلوا عقاو ندنفرط هنوط كموجحم هجولسشاپ هسیا هترایان وب
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 e ۳: قم

 ۱9 عرف كس لا كناتسام هرفن كنم للا زو ىو .دنمش ارت

 هبسورو ایرتسوا هلبا ودرا مسجرپ را ند ع عیحش كيب زوکیا هدیودا

 E ا لارج هلرکسع كس یعرکیو ۰ یدیا هدنلما كجا ناشیر یبرلودرا
 یرلهراما تموصخ هنوکر ندنفرط یتلود لوا كردبا نیعت هتیرزوا یلوبات

 للارق یلوا .یدیشما سما یتسفلوا الیتسا كلوتات یک ینیدنلوا هدهاشم

 9 دوک هلربسنس لارتج هلاک دلو راکفا مه هلا هقفتم لود هئامرح
 هلیطرش قمامراقبح هنساکلا یلونا ی رکاسع هیسورو زبلکنا نوجا قملتروق

 یندواو فللکت هناقفانم هولا یصوصخ قفلوا دقع یسهدهاعم قاف رطی رب

 . یدنلوا اضما هدسراب هللا مط هماندهعر هلهح و وب هدلولبا لالخ هلکما لو

 هنسودنک كنهتزاپانو و یدریو رارق هغملاق فرطی ًاحبح هدانناوب یتاود اسورپ

 هقاقا هد هس دم هدا تراسح و هفت تسدرز یهروناه ییدتسا كمر و

 ۳۳۱ و نمد دمو فلکت نالوا ندنف رط هسور هرژوا قلوا لخ اد
 یا لک ی ود رار ک ع نداره كس ناک: ید نوخا

 ندفرط رب بولوا ےودرار کم ندرکسع كبش یمرکی كنتلود ہراوا

 تیام بوشلاح هاج هن رالف رط یو یراتلود هسنارف ندفرطر و ایرتسوا

 هلیسودرا كلردا كرت ینتموکح رقم ةتغب هللا ليم هنفرط هنراپانو کسه هراپواب

 لاشرام روهشم لا كنايرتسوا تقولوا ۰ یدربوللکح هتیدودح هسنارف ریارب

 ۱۱۱ لا ودرار کرم ندرف كس ناسکس هداسناو لرا قودیشرا نالوا

 ۱۳۳ در كم ناسکس ید قام لارتع نکیا هدناحاوس یره جدا

 بقرتم هرلزسنارف هدنراوج یسهعلق موا بورک ههرایواب هاسودرا ای رتسوا رب
 . یدا رظتمو

 یرهش تنوسلارتسا عقاو هدنسهعطق ایناموب یراتلود هبسورو جوا هداننا وب
 نوسلکیم لارنج یخد هدناتسهل هدلاح یراقدلوا هدکعا عج ودرا ر هدنراوج
 یروطارعا هسورو هدقفلوا سر یسودرا هیسور ر کد هلس هدناموق

Eندللارق ایس ورب قرەلو هدنلحاس یره لوتسو هلسودرا هصاخ  

 احبلاغ هلیسودرا هسور رب رکید ید فویتسوک لارنج یدا هدکمتسا تاقالم

 هنرزوا اینالا یروطاریعا هبسور لصاملا ۰ یدیشمرک هنس راتلاا ایوارومو
 ىس هلاکم كنلارق اسور و یبر كنون قحا بودا قوس رکسع كيب ىلا زوب

 ۰ و لولا رهش هلا

 رتاد هنغجهاب هل قرهنوط موتکم تباغ یتاممصتو ریادن نالوا هدبابوب هسیا نويل

۳ 
 ته ی ت چ تحف



e ۳۵ e~ 
ESA EEN MRR DERNIERS ROLLIE ALDI EMRE LEDER SFOS 

 یرتسوا نکیآ لوغشم هلبا ارجا یهمزال تاکرادت نیزسکمر و هتشر رس الصا

 یس هنس شب زوب زکس كيب ناه كلردیا برح نالعا یک ییدرک هبهرایواب یرکاسع
 ندسراپ یوکیجنزوقط سرک كند رخ- لا یدک یحتدرد یمرکب تلنسکت یف لولا
 هرزواقمروایر ولایرتسوا مدقم ندزمشش راولههسرو تع نعهغعروسارتسا وقح

 یهدناحاس سونایقوا رح هله یدلبا تکرح هسرازوا ابن اما هللا تعرسر هداعلا قوف
 ابوروا نوت ىسمر ولك ههاسالا هدنفرظ تدم ر زا كب كننسودرا هسنارف

 . ردشل وا تحعلو تربح ثعا هنقلخ

 نالوا یراقفتم بولوا یرکسع زسنارف كس ىلا للا زوسکیا هدایلاتاو هدامنالا

 یدبا هدنرهدار كس شب زونوا ید یعومم كنرلودرا دابو غربت روو هراپ واب

 یس لا وا هک ی دراشغ | بدار ع كس زوش هقفتم لود لباقم کو

 . یدبایرک اسع یلوانو زیلکتاو جوسا کس یللاو هیسور کسب زوییکیآو ابرتسوا

 تاکرح هللا تعرس ی یک ییدتسا عمح ربع یفاک ر ادقم هنلسعم هن رایان وب

 رظتنم هن دورو كرل زنا رف هدلفرط موا قام یلارنح ارتسواو یدلبا ماي ۹0

 هنوط بوسشآ ییراغاط باوصو لر هک ندنکلام غربروو داب رازسنارف نکیآ

 قام لارنج رلیدسک ینتعجر طخ بولا ینسهقرا كراولی رتسوا كرەنبا هناحاوس

 بوریجاق یبرادقم رب كنسودرا ناه هلغمرشاش ینغجهای هل قحیلوا هاک | اکوب

 لاح هکویلاح ۰ یدلوا روب هغمابق هنس هعلق موا هلرکسع ردق كم قرق قاب |

 نوا ردینغتسم ندناس ینیدلوا لکشم ردقن هرادا یرکسع ردقوب هد روصح

 رصح هللدش لاک ینسهماق موا 2 ندن راکنج هخرح كفت قفوا چاق رب هسا

 هلا هرو ینسهعلق لوا قام لارنج هدنروص زور دنح ندنکیدتا رادتا هقسضت و

 هجو كردبا حالس میلست یرکمع ایرتسوا بیرق هکیب قرق هلغلوا روبج همیلست
 یرلطض طقف ۰ رای دلوا رسا هرازسلارف راز هلا همرح تاوداو تامهم

 ۰ یدلر وبلاص هلا یناعو دهع كماعا كنج هنهبلع هسنارف هدهب راحو

 هداعلا قوف هد رح نف كنوللانو یتکرح هللا تعرس لاک ككرازسنارف لصام ا

 واشابرب یسودرا ایرتسوا رب ېک ندرفن كس ناسکس قرهلوا یسهرم یتراهم
 قبجآ یلوب هنای و قترا هن رزوا كوو ۰ یدربوبلوا رامرات ندعا ه رام

 هنیرهن نیا نویلان ینوکی ترا هرزوا كمشم ههنابو لوا ندرلولهسور ندنغیدلوا
 یس هب رحم ٌهوق هدنماکنه یت رفظم وا وبشا طقف ۰ یدلبا تکرح یرغوط

 . یدیشلوا راتفرک هتیصم كوس رب

 یرلکلزستراسج كنب رالاریما زسنارف هرزوا یتیدلوا راعشا هدالاب : هک هوش



Emی ۳۰  

 | نالوا هدنقح ا یەرتلکنا كە رایان وب هلدسح رک هناددرتم و او

 هفوط و یلاربما رسنارف نالوا شمن اق هننامل ںک د اق ندنغیدلوا شلاق ورک یناروصت
 فوّط و . یدبشلزاپ راهمانح ون یلقانوقوط ندننراظن هن رح هل صا كن هترابانوب

 كما عفر ینط ءو نالوا لصاح هدنقح قرلوا زن كب ندنوب ۱
 لبوح رکنا لیدس هر ندربهرزوا كمرتسوک ینیدلوا قاقروق كنسودنک و |

 بودا كر یطاتحاو مزح كلم نالوا یذختم ردق 93 وا كردا راوطا

 هاساع ود زیلکنا هد وب, دابا داب هج یه ناه هدلاح یی دلوا 7 ند هماع هرازیلکنا

 هنلطنا وا كنکن رف لوا ن رشت ۰ یدیشعا تشت ههمرال ت راد رووا كمشكو د

 نا رف نانلوب هدنس هدناموق تح هرکصن دک دتا لاک ا ین ریا : كنساعود ردق

 بول وا م ندقاق Te 6 یرب یدتبا مش هلوف ی کیا ین افس لورناساو

 ندقاق کیا نوا ی رس یدلا هتسهدناموق ودنک ككردا همست لوف هراخ یون

 یلارما اساسا ىنسەدناموق كردا هبمست یلوف طاتحا ید a بولوا ترابع

 هدناود ییدلبا لکشت تکیم ندناطباض کهدنتعمو یدتا هلأوح «هنواغ

 ۳۳۰ رارف هتحهنلوا ع تعواقم هرازبلکنا ارظن هتنرضاح لاح كرات ود

 هدنسهدعاسم كلا كراکزور هدلاح یییدنلوب هدراکفاو یندودنکق و وو یییدلوا

 ۰ یدریدلسب هسراپ یلاح عقاو هلبناس ینج هیچ ندننامل سکداق نالوا «یحلم
 ندننامل سکداق كفوط و هابتفرعم یراسوساح ل ویاسا ها نوسلن لاریما

 رظن دم هنحورخ كنا هلا راذکو تشک هدرلوص لوا ير هوا فقاو هنفج هقح

 قرهلوا ترابع ندقاق چوا زوتوا امن ود یهدنتعم كنولو یدا هدکعا راظتنا ۱

 قوحرب هدلاح ییادلوا یواس هنعوم كنیرلاعود اناساو هسنارف هجرادقم ۱

 یلوا شک بودک راو هاه را هخدقاو شمشالوط هدرازکد وربدراتفو |

 یک یراقدل وآ رهام هدب رح برح نف رازبلکنا قحا ۰ یدیا نوغروب هجیابخ هاییسح
 ءان ا یاری نیطف او روسح كلا e وا a لاریمآ

 هحددع ندنساعنود كفوش و یساعود یدک و TT هلا زارفا قاق |

 2 رفا لوا نر  یدبا رظتنم هجو رخ كفولب و ددرتالب نکیآ شلاق زا اهد ۱

 ماشخاو یدلحا ٥ زک د بوقح ندننامل سکداق هلیساع ود هفاک فول و هدم سام را ۱

 حاصلا ىلع یسادرف ۰ یدل وا رضاح مر هلا قداصا هنس امت ود زیلکنا یتسوا |

 یرلاع ود امناستساو رسا رف هلا بد رب : هسرزوا ولف یک o ۱ یتساع ود نوسان لاریما

 تاهویدلو دادتما ردق هماشخاو یدنالشاب هب ه راح ولناقر هلکع | موج هسرزوا ۱
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 یسهعطق شب نوا زکلای ندنراقابق هعطق جوا زوتوا هقشب ندقدلوا عیاضو فلت
 یدک هند رازبلکنا یس هعطق زکس نوا قا قرهستروف بوحاق هتنامل سکداق

 كب چوا زکلاپ كرلزیلکنا ۰ یدشود رسا هنلا كرلزبلکنا ید فون و لاریمو

 كني رفظم مظعوبو ید شما هراب ید نوا لاریما طقف بولوا یافت ردق رفت

 كلهم جرج نکل یدرویمربدتبا سح ینسبجا كنس هراب هچ رک | هنسودنک ینذل

 هدتحلصم مانخ كر هروک ینفیدلوا هرزوا قلوا رسکنم ید ینابح ُهنیفس ندنغیدلوا
 ینشناح ۰ ردشلوا توف 2 ندک دا تصو ا تخادا رکلل ناه |

 هنتروفمظع رب یتسوا ماشخا هک و بلاح یدمروتک هنیرب ینآیصووب كيا لاریما نالوا

 رابدلوا راچود هراتحز قوج كم رازیلکنا ندنغیدلوا دتم نوک ییا هلا روهظ

 ندنرالا یس هعطق ترد نوا ندقاق هعطق زکس نوا یراقدلوا شا طضو ذخاو

 انا هرات 4 هرلع یس هه فرد رکاب را ٩

 ندشیدلوا هدرلوص بيرق هننروب رافلافارت عقاو هدنراوج ینامل سک داق هبراحموب

 ثارا هج کتا كن همظع تب رفظمو ٠ یدلوا روهشم ود یس ه رام راغلاف ارت

 سات را ودنکكفوشو یا غا یرخ نو كنونل یزو سم یا
 | وحمموط شرب توسل ارز , يدنا لک دف تلبت هر ید
 ۱ . یدبا لباقا قلو لازا

 یشر رحم قترا قحیلوا رادربخ ندنراسکنا هلهج وب كنس هیرح ٌةوق هتراپانوب
 . ردشملا رظن فرص ندهبرح روما هرکصن دنآ بونالکا یتغج هيم هاي

 ییبدل وا تبحوم ید رو رسم كنسلاها ةا رلربخ ندا دور و ندنلحاوس هن وط

 ی

 هرکصندنت رفظم یس هعلق وا بولوا نانیمطا بجوم یتافک و تناطف كنوا
 ۳ یدا هدف وا و یرلقح هلوا ناش ا كت رودرا هو و انا

 هیفام عم ۰ یدلوا بلاح ییرافساتو ردک میلظع یخد یس هب راح راغلافارت یک

 تانسح میظع هجحشولبا هدنسلوا نامطمو یلستم هلبوب كنهيموم راکفا هدهسنارف

 تالکشم هدنس هلام روماكنل ودو شلرفیام راتعا هلتسانمه رات ارز ۰ یدیا راو

 نظ نسح هلهجوو كنلاها هجهننآ لاوحا هدلاح ینیدلوا شاک هروهظ هرثک

 سک یه هبلع اس . یدنا هدقلوا یداب هنس هبوست و لح كن هملام تالکشم یداقتعاو

 . یدبا هدقع وط قالوق هسراربخ تب رفظم كج هلک ندنف رط هن وط

 اسور ارز یدبا هرزوا كما قاحتلا هب هقفتم لود یخد ولاسورب هسیا هدانئاوب

 امدقم ندنفیدلوا شمرک هنس هرا لام ایرتسواو هسنارف یعاحنس خاسنا كتتلود



e ۳۸ زی 
 كماعا كنح هدنن ورد قاحنس وب هده را ندا روهظ هد ارتسوا هلا ول هسا رف

 ۰ یدشلر و تصخ ر ندنف رط لود اتسور هن رو ندارو كف رط هرزوا

 تودانرب یلاشرام هسنارف نیزسقفل وا ناذیتسا ندنتلود اسو ر الاصا هده راحو

 یلوا ر ودنا رورم ندقاحتسو یرک اسع هسنارف نالوا هدنسادناموق
 قافتا نالوعوق و ندنفرط هسا یلارق اسورب بولوا یداب هللاعفنا كنولاسور

 رایتخا ینسغنق كنبراقش قمروط فرط ی دوخای كما لوبق ییرب ندنرافیلکت

E E0 و ا لا رق نکیآ ددرتم هلا هعلاطم ینغح هلوا  

 نالوا شلک ندنف رط هترابانون نوان كرك و هلسخلا هسنارف كرك كرهلتدح
 راچ ود هتیرزوا یسهملغ كرلزسنارف ربارپ هلکمنا هلماعم عطق هلا صوصخم رومام
 داا تصرف یهعقوو هسا یردنابکلع یروطارعا هببسور ۰ یدیشلوا ددرت
 تاذلانامه را كملنا لاخدا هاا اد هلا هلازا یددر كنلارق اسورب كردا ۱

 هدنس هحش كراماراو حاحا یکیدسا هللا تاقالم بوراو هندزت یلارف اس ور ۱

 ردو هارب رافیلکت یح هدا هب هسارق تافل ود اتسور هد مص یلوصح كتهحاصم ۱

 ماف کنج هلن الوخد هنفاف | كن راتلود ENS ایرتسواو هسور هسا زاغل وا لوو

 «یدشمهلاخماهمان هل واقمرب و رف ءيا نرش نمضتمی دهعل کج هدا

 تاننلوب ان هلا ٥ رح وساو كنملفويرت هب ابرتسوا كس رادقمرب كنابلاسا رالکت ا

 | یقرح هلبسل وا ترابع ندراش جەم هدا لوق الصا كن ەس ارف ی ۶ یلالقتسا ۱

 ۱ هدهسا شملت وط هه رد ۵ ا كواهاو . یدا راکرد یتحسل وا جسم

 ولت روایتسوا هدک دتا بلطتاحاضیا ندنتلودایسورب كردبا سحیسحلا هسنارف

 كنرکسع هسنارفو کج هدا طسوت هحلص كناسور طقف ورد بار
 9 ندب راقاحنس ایزاس یخدكنسودراههسور لباقم هن رو ص ندنعاحنس حس خامسا

TE۰ یدشمنلف ناس کج هل دا ا قوس ههر وناه هدر و و  

 یساضر كلود تا 7 ك ه روناه هب ودنک لباقم اب كاس ور

 قرهلوا انغآ هتفک ول هرتلکنا ۰ یدشملادعو یردناسکلع هرزوا كما لیصحم

 یسودرابسورب ندنفیدلاق یسههش هدنکج هرک هقافتا ةرتاد ید كنولابسور ناه

 كن هروناهو ۰ ا یا هنر هلا ثرشل 0 هده هناعا نوجا

 الب عفد هقشب ندقدلوا هدامر قحهش وا لوق هحنسالکو هرتلکنا ی رت هناسورپ

 هدراکفاو یلارق هرتلکنا هدهسب دا تفک رب قح هلوانونمهجن را ودنک هللا دع ندناسش ۱

 یروشآ هنصوصخ قلاق هدنس هدهع ودنک یبهفرصت قوقح كن هروناه بولوا
 هاسورپ تاکنملف طة و یتحهسهل وا ل ااف 8 كن هر وناه ندنکیدر و تىما

 . یدنلوا راطخا هنتلود اسورب ییج هم اوا تقفاوم هنقام |

 س ڪڪ هذةذةض)أظثةذفبذثَظةذبذبچب٩۹۰ ۹خ٩خ۹۰٩۹ك۹كت۰)۰))۰۰۰)
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Biهو ۷۳۵  

 هسا ارو 2 ووعود ناسالم و اسور نوجا یىل هب وطن 8 كرلقىلكت نانلوا 34
CC 3 ۰ ۰ 

 كنمشدرب ةتغب هلو هدقدلوا عساطم هتفک هتراپانوب ۰ یدیشلردنوک هنسودرا

 ندنفرط ولابیسور كنتعجر طخو قلوا تربحو ددرت راچود یشان ندنروهط

 مزال كلکتکس ناس ر ینبدلاوا شمروق امدقم كردا رطاخرد ینلاتحا یسماسک

 ماق هنسالتسا كن هروناه رک | هنتلود ایسورپ ناه بویمروتک روتف الصا نک رولک
 ادن هبا تراسجرب هداعلاقوفو ۰ یدردلس یغجهللوا تمواقم ادیدش هسردا

 . یدٌما ربضت الصا یاسر ینیدلوا شمروق هدرفس ًادمو یدلیا ماود هنسهقاس
 هدنسوشراق كنسرکسع زسنارف كم یا نالو هدنسهدناموق انسام هدایلاتنا هیلع ءانب

 یمودرا ایرتدوارب تک يم ندرف تس ناک هدنسهدناموق لراش قودنشرا روهشم

 یسودرا اب رتسوا یکی نیدلا یی ربخ یسالیتساو طض كنسهعلق موا انیسام نکا راو

 اروا تامت ا فا ید کراس ی ورا اب یی
 | هسور ر لک ندرفن كس ىلا هدانئا لواو ۰ یدلوا رو هکملکح ندایلتا
 | یرابر وکو كلردبا ضرعت هرازسنارف هدهار اننا فوزوتوق لارتج هللا یسودرا

 . هلراش قودیشرا قرهلوا عنام هبت نکم هتک رح كرازسنارف لصاماو قرهقس |

 بلا هللا هن وط هت رابات وب ندنغیدنلو هدنف رط عاص كنه وط هرزوا قمردازف تقو

 قودشرا هدلاح ییدلوا روح هتک رح ندعقوم راطر عقاو هدنسهرا یراغاط

 لوربت هلسودرا كلراشو یدرودا تعرس هرزوا قمراو «هنای و لوا ندلراش

 كك یسفرا كنسودتک یریسعاب روا تق رجب نو بن راه

 ین لایلشارام هلن کی سن ترد یرکب هرزوا غ طض لورم مس
 ى
 هلو نیزسکعا باغ تقو الصا كرديا ش رد یتالاتحا ولرد ره نویلان لصاملا

 هرکص ندکدتا هللغ فداصتلاب هرکسع هبسور رادقمر هدلوو یدلوا ناور
 هد هناي و كتلود ای رتسوا یدلو لوصو ههناپ و هدنح وا نوا كنکن رف ءینا ن رشت

 كرازسنارف ینامهم ولتیاک هللا پوط كب ییاو كنت كم زوییکیآ نالوا دوجوم
 : یدک هلا

 قودشراو شمشواق هلسودرا انسام كر دنا البتسا یلوربت یخد یی لاشرام هدانناوب

 هناتسراحم هاسودرا یک ینیدلا یی ربخ یرگدرک های و كرازسنارف لراش

ELیک هل هلو کا روصت نه یاسر یا لساطاو  
 یتکرح هرزوا تعرس یک مریدلس یبس هج واشاب كنت رفظم هلهجووب یدلوا

 ۱ ۱ . ردراکرد کودیا
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 چ 4. زب

 هنس ر | قمتعاط بوروا یراودرا ایرتسواو هبسور ندا عم هده واروم مدقم

 ا كنم الو ه واروم هدنسمرکی كنحت رفا «یناین رشت ناهو ۰ یدتا ماق 0

 هدحولوا ید یرلروطارعا انام لاو هبسور تقولوا یدتک هسهدلب نورو نالوا |
 FEE ایرتس وا كسش نواو هسور كسش el هدن رلن اب و یدا ناشمشل زب

 ۱ راو كع كسب شع یخد مدنتعم کنهتراباتوت لباقم هرات تولوا |

 شفلوا نایمرد یراددص هلاصم كرهک بودک رارومأم ندنیفرط هدانا و"

۱ 

۱ 
۱ 

 هیسورو ۰ ىدا شغلوب لام هحاص هلا هعلاطم یتاکرادت كنابسور هنرابانون و

 هد واروم ندن رلکدتسا بارخ یراز یراقدنل و و امغت یرابشیراقدل وت زا رینع

 هسرزوا كّتسودرا زسنارف ناه ندنراقدلوا رورغم تاغ یناطباض هبسور نکل

 تولک كردا ار رخت هدکلر راروطاربعا یا هلکم ریدر و رارق هتک تو موخ

 تولور :ا هایسود را یحد هب رایان وب رل در وق یرودرا هدنهاکشب یبهعلق جل رتسا ۱

e۱۳ هنا ها دم ر شرورغ هاراولهبسور  

 ا روک سش هلکح ورک یشان ندفوخ ایوک هرزوا كمردتسا هروانم

 هاکود را ییدنم عقومرب كردکح ورک تعاس چوا تور دلاق یتسودرا نیلهحک هرزوا

 ۰ یدرلردنا NEE د رل وایرتسوا هتهح ی 5 رک ہر وهط غو و

 ناشیرب ینسودرا هرومام نالک هتناب ندنفرط یروطاربعا هبسورو یدلبا ذاختا

 لکد موم هتنرزوا یسودرا هسنارف راولهسور هنرزوا كنو یدرتسوک هدلاح

 | اب رسوا یسا شادشود هتسادوس ثعا رمسآ هلسماع هد وداشوف یفارطا نامه

 ک صندناطناض رهام ہد رح نف هلا تارف شمروک برح قوحرب ) یرالارنج |

 ندقدلوا دم رابدرو هند ( ررلکد ا EE هلو هنرزوا كنودرار

 «رایدلبا عاتسا هللا بحعت شوک یبرازوسوب كرانا یناط,اضسوهون كنهیسور هقشب
 غاص كنسودرا هسنا رف راولهیسور ینوک ین رب كنيجن رفا لوا نوناک كلذ ىلع ءاس ۱

 هرن سم ها كجم روک نویلوا ی راکدلبا رادّسا هتک رح قحهداشوف یلوق |

 شمل وس ا ود رد ودرا وب لوا ندماشخا ن راپ قرهلوا رورسم ۱

 لبخ هدنسداو ددرو قوخ راهظا هن نوجا یرلتاس هدسو كرل ول هس ورو ۱

 سا

 حاصلا یلع ینوک یوا كناضمر رهشو یحنکیا كنيجحترفا لوا نوناک ینمب یستریا
 ۱ عاص هایت كمریوح ین هاا كس ودرا هسنا رف راولهتنور نوژلوا عورش ههبراحم

 . لاشرام هدن رلکدتا كرت یرلهبت یراقدنلوب كردیا تک رح هرزوا قعاشوق ینحانج

 قد ا لراش قودشرا بوعا فقو ید هرکص ندکدربک هبهنای و هترابانوب



۱
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 ی 4۱ روی

 ۱ بوبالکا ییاطخ یراکدتا رلولهسور كدا شورو هرلهس لوا لعرد تلوص اوم |

 | ردقتعاس E روا كم روك هلا رارکن یقوممهم لواو راشمال وشراق یرل رسنارف

 ودر رانتقفتم نتلود رازسنارف ندنرلقدمهلوا ردتقم هدهسنا راشمشلاح
۱ 

 | كن راتمشد هدانناون ید اروم و ناللاشرام نانلوب هدلوقلوص راشلو کیا بورک

 ف رعت یراودرا ناقفتم نتلود هسلع ءاس ۰ . راشملوا بلاغ بور وا ینحانج غاص |

 هب را ر هارب روخ تاغ هلاوز تفو قرهلوا راتق رک هفلناشیرب رب هدر وص زفلوا

 ولتدش رلزسنارف او دقدلوا

 نکیا ر ندنرزوا كارللوک م 3 ی-هفرق رب دراول هسورو شب دن تقعل

 ۴ . نایدل وا قرغ هدرالوک ون یغوج كراولهسور هلغمرق یرازوب ها هلک رازسنارف

 شب نوا كنبرک اسع ایرتسواو هیسور هدنوب بولند یسهبراح جیلرتسوا هکنجوب

 نایت رف یرلکشف و پوط قوج كم هقشب ندقدلوا زبسا ین ی رو فال 5 کس

 ندهلغ هرلزسنارف هلا حالس یروطاربعا ایرتسوا هنیرزوا كلوب . یدک ها

 او ES E بوک هنیدزن نویلوبان هرکص نوکیا قرهلوا سویام |
 | یدنلوا هدعاسمندنف رط هن رایان وب نوما یر راملکح (ET ولهسور هل.- الا ۱

 ارتسوا هلا ناریلاط وسومو ىدا رلمهلوو صالخ ندنقعت كرازسنارف هسخو

 ۱ . رایدلوا لوغشم هلسهرک اذم كنهاصم داوم هدهنایو یراصخ یف

 طورش هل رلکسیه دابو غربع روو هرایواب نالوا یرلقفتم لواب لوا هسیا نویلوا
 | نالوا قداصم هلاوش رهش هلا ظن یسهدهاعم قاشا رب یواح یهیضرعت و هظفح

 هرابواب هحنج ومو یدادبا اضما هدنلوا نوناک یسهیدالنم هک شا نوت یک

 ۳ هنغللار و و راپ وا نداسنالا هقشب ندکدلرب و یناونع لارف هس راکس یھ عرگ دوو

 . یدلر و رارف هنقاخاو كرت یخارا یواح یسوش كس ح

 نالوا یماقمناق لارق ایانناو یلغوا کوا كنهترابانوب یزق كنلارق هرایواب هدریو |

 سار یردار كنهرابانود یزف كناارف غرعروو ههنراحوب ود نژوا سنر

 زنق مان هراحو ود ینافتسا نالوا ندنسارفا كتسهحم روطاریعا هسنارفو همورژ

 . یداردشلرارق یرلصوصخ قغلوا حاکن دقع هدهع یلوداب ید

 قحهلوعوقو یمادرف كره رتسوک تافللا یورندنف رط نویلونانهدک رک هتسودزا
 یدشلردنوک ههنایو هرزواقفلوا عورش هب هلاکم E دنس رام جیلرتسوانال وا ۱



g~ی 4۲  

 كنتل ودلردبا هلماعم رغآ هګوغود ویسوم هدنندوع ههنایو ندحیلرتسوا نویلوان

 لیدبتكنولاسورپ ه رکص ندنش رفظم تا تفت دەنا شمروا هسزو یغلزساف و

 یخد هدنقح هقفتملودیللافوس یی داواشملنا ارجا هدنقحودنک و ینکیدلبا راکفا

 ناه بولوا یضار هبهلاصم هلآ طثارشضعب كرهروک ینفیدنلوب رضاح هنارجا

 ( لتاشون )و هبهراپواب تانسهعطق حایسنا ندنکلام ایسورو هایسورب كنهروناه

 دهعتم هنکلم تیماعلرکیدکب نفرطو ینکرت هبهسنارفكنفلهقود (ولق) هلکلسن رب
 . یدنلوا اضما هدلوا نوناک لالخ هلبامظنت هماندهع هعطقرب نمضتمینط رشقلوا

 هاصمدقع ید یراصخ ص ایرتسوا هللا نارلاط یرظان هبحراخهسنارف هدانئاوب

 بجوم ینالکشم مظع یلزسنعاق كنویلوبا قحا بولوا هدکعا هلاکم هدننمض

 هلا نولوا یللود یلوان هرزوا ینیدنلاوا ناب هدالاب هدریو ۰ یدا هدقلوا

 هسنارف هدنسهب رام راغلاف ارطیسهحیلارق لونان نکیشما اضما یمهماندهع قلف رطس
 یک ینیدلا ربخ ینغجهلوا لخاد هقافا كنايسور و یراسکناو مازهنا كنسامتود

 هنسمرک هب وات رحم كنب رکسع زیاکنا كيب یتلاو هبسور كی ییا نوا

 كنب رکسع یلوبا كی قرف هرزوا قمردنالقایا نابلاتبا ندنسهقرا كرازسنارفو ۱

 یتساغلا كغللارق یلوان نوبلوات ندنعیدلوا شملبا هدعاسم هتسمشلر هلراتوب

 یشرب نکل رابدشلاچ یلخیخد هنعنم كلوب یراصخم ایرتسوا هلغمردشالرارق

 هب و هدنسهدلب عروسر 2 ندننایرح هثحاسو هللاکم قوحرو یدلوا دبقم |

 یلود ایرتسوا هحنجوم كلا هکرلبدلبا اضما همانهلاصم هعطقرب هدنحما لوا نوناک
 رار ید وراطقو ابجالادو هتسیرت ینساکلا كبدنو هاب راقاحنس هیرتساو نوس رف
 هناقسوط امدقم لباقم کو بودنا كرت ههراپ واب ینغاحنس لورتو هایلاتا قرهلوا

 ابرتسواهدهلدام وب هدهسیاشمک هنانرتسوا راحت كلاسن رب ییانالوا شارپ وهنسهقود

 ۳ ۲ ید قنارف نولم قرف هقش ندک دنا باغ هع نوبلم ترد یلود
 . ردشلوا دهعتم هتساطعا هس رح |

 یردناسکلع روطاربعا هدهسیا شفلوا فیلکت هلاصم هیولهیسور هنرزوا كلوب

 هجرتییبدزای هدنسهطا هنلاتناس نویلوبان ردشملبا ابا ندلوبق ییهطاصم هنابولغم هلبوب |
 یروطاربعا ایرتسوا ) کرد هرکصندکدتا ناس یتبرفظم یهدجیلرتسوا هدنلاح |

 هلک مع اهل اصم یاعدتسنا تواشب روک هدنجا قدنخرب هدقدلوا بلاط هتاقالم هللا ۱

 هرزواكمر و تیوه هعرلتسود هافاعضا یی رانمشد قحا بولوالئاق هبهحاصم

 هنتکلم ارهب واب یماکلا لوربتو هتیروهج ایلاتبا ین هبایدرابمول یساکلا كيدنو |
 ه هلدام و هض راعم مدا اعداو بلط ندنروطاربع اایرتسوا ی راطرش قفلوا قاطا ۱

 ۳ سس ی

 ( تو )

 و

 ی ی ی تم سا یه رها یا

۱ 
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 یلص حد هرل ولهسور ° ندقدن وا اضما یدس EE ناه بول وا تفو ۱

 ایرتسوا یدسلوا شا لوقو یدعا لوق یروطاربعا هسور مدتا فیلکت
 ۸ دور ندک ودبا قح هوا ی ربا ملستو لو ینرقحتو لبلذت كنتلود

 هراک زور دادش رک بولوا تفت ثعاب هنن رهشو ناشی و كن روطاریعا

 تسللوا شا راهظا تبنماو داتعا هنعلاطو تح رک و تم تناتم ودر

 مهف ینغجهلوا فوقوم هنلاوحا زمکیا یسهلقتسم لاوحا تا ورندنقولوا
 . یهتنا ( مدیشعا عالطتساو

 نوناک یس هدام هنس ىلا زو زکس كم نالوا فداصم ههدعقلا یذ لئاوا

 رار هللا ته ههکلم تاحالحاو هبلام روماو تدوع هسراب نویلوان هدنسیأت
 . ردشمانوا لاح ندنراظن هنماکحا یارحا هلاع كدوهع يدلبا دقع

 ۲ كنو کد وقح هادم نوا راجا هل نانا یلوداسور دو
 اضما هماندهع ر هدنروص قفاوم هنها و د کیم ربات و و هدنفالخ نوت نوت

 یرکسعیرلهلغ هج ردو هدایناملا اراز سنا رف و شم وف وطه ریک كدام اسو رپ یسعیا
 قلوادهعتم هنکلم تمام كسر رر ناتلود صوصخاب یدا شک یغا ك. هنثاط

Eهتالواقمنالو عوقو هد یتلود اسور هژرلتلود قفتم لوا هتفه جاقرب  | 

 تفکر كجهدبا لذتبم هدهیموع راظنا ینولاپسورپ ندنغیدلوا راغمو ضار
 | هحش ه رح هسلوا كج هعا قیدصت ینهماندهعوب یارف اسور طقف یدا

 تمام ندنفیدلوا راکرد یسهبلغ كرازسنارف ۾ ناجا یسوق هبراحمو ندنکح
 قیدصت هلسار >ا تاححصت و تالا كعل صع) هدن رل ه ه رقف نالوار راد هنص وصح ثالم

 هلا قدره ندهقفتم لود نوت نوت یایسورپ هسا یحغ كن هنراباتوب یدادا

 هلع ءان ۰ ىدا لوق یتالیدعت وب هلیسلوا ترابع ندقلا هقافتا ةرتاد ودنک |
 كم عفاو هدهدعمل اید لالخ هلبا لاسرا هن دز هن زاب ات وپ راد خووعود وسوم |

 ی 0 ۱ ۳ و سا یی اسم هما ع همطق و دید هدب نوا كس رف طاش شست

 لکدحرصم یصوصخ قافلا هدنوب ارز ۰ یدیا رغآ اهد هدنقح ولایسورپ هسیاوب
 كنت ا رجا ٌهفاک هجابوروا كنهسنارف ویسع اق هرازبلکنا كنیرا رهن ایسورپ هدهسیا
 . یدا یواح ین راطرش یبفل وا قلدصت

 ا یدل وا راظتنا هساوح هلا لاسرا هنر هرز وا قفلوا قلدصا همان دهع وب

 ملست یتاقحام هلساکلا كدنو هنژوا سنر نالوا یماقمعاق یلارق ابلاتاو ایرتسوا

 نال وا یسهحلا رو كردن ا السا ییوا ید فزوژ یردار كن هت رایان وب و شا

 . یدبا شملبا روبج هرارف رار, هلیسایلماف نوت ییلوراق
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 رف ۳ ی ER E رو

 . یدلاق رتتسم توادعو نک سشت

 بوحح هدایز كب هدندنع هسور ینالوط ندنسیراک نولت راوطاوب یلارق اسورو

 ۳ رزوا یلو هرات هسا كاتتلتسود ةیسور هللا ترذعم ناس ندش وا
 جیارتساو . یورو و هلا هصوصح تاماعت یراتخار ما قد وسن ور

 هغلوا راح ود ه همیظع ا یردناکلع یروطاریعا هبسور هنر رزوا کنج

 وک لنز دریک ها

 رو ماطر یب روهط كتصمو ید یتلخ هبسور ۰ یدیا شمامر و زارقرب
 درک و - رایدباهدکعا لج هنکلزسرسدت كسروطا ربعا یانارقو الکو زسه رحم و

 لآ ناعذاو لوق شوک یردناسکلع یناحاضیا نالب رب و ندنف رط یلارقابسور

 بوناق هنغب دل وا مان تروح لماع هقرظ هسنارف كلود اسورب كل ردا اغصا

 ولاس ور قرهلوا ا ندا ندنغیدلوا یرادف رط یسهقتلو هسنارف 2م ووغودو

 : یدحآ یسوف هلاکمر هلا

 ۱ کا د ردع BG هنطض كن هروناه هل | یا چک هب هرتاکنا ولاسورب

 ۱ تالعا هاسور هلا رش هماساسو یتدح تاغ. قرهلوا ضغ شاز یلود
 ۱ ۱ ۰ یدلبا ب رح

 | بوودشالقای ههلاصم ینهیمومع راکفا هدهرتلکنا یسه راح جیلرتسوا هکوبلاح

 هداعلاقوف هدام ولد نفو نالوا یمشود باقلا حمص نع را افایتم

 ۱ كا كردا تاف و ) تا ( روه ثم نار دلاق هعایا یاوروا نوت هلماسح یراهم

 ؛ ارظن هشیدلوا لکو شاب هرتلکنا سقوف وسوم نالوا یرادفرط هلاصم هتیرب
 یتح بودا توق بسک لاا هلاصم هدنسهرا هسنارف هلا هرتلکنا هداننا لوا
 ندنف ریاست ثاهروناهو قرهلبحایسوف و هلاکمر هدسر راپمسر ربع نم

 ادا مع داش 0 قرهلموط ساسا

 ۰ یدا شما روهط ید هدامرب كحه رب و توف هللاعحا هتاصم هداتنا لوا هن و

 بورکهناجالاد رازسنارف هحینمکح یسهدهاعم غروبسرپ روک ذم هدالاب : هکهلبوش
 هغمل | هطع ندرلولهسور ورد وا هدماکنه ی رلکدتا یغوط هب و راطق

 نانلوب هدف رط لوابوریدنالایا ناها یراسوبقسپ و اسؤر غاط ءرق نالوا فولام
 | كنسرازاغوب وراطقیلاحوت یلاربما هیسور هرز وایرل۶ !هناعتساید ندنلاربماهسور

۳۳ 

 ر
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 ئ رگنعهسور زو جافرب یی دل وا نیکو د ارت كردىا دانا تص رف نع هنط.ض

 ینلزسل الاس كنم راظفاحم 8 رس وا و ه رصاح ینسهعلق و راطق كو هلرل ولغاط ه رو

 ندنلود ایرتسواناه قحیاوا رادربخ ندناعوقوو هت رایان وب راشع ا طض هابسهساالام

 قوس هنیرزوا راوله سور كنب رکسع اپ رتسوا هقرفرب دوخاپ ییدر كنو راطقاي
 ینکج هدا ماق هبرح هجر دقت شدغلوا ارجایب رب ندقش ییا و و تلط ینسلوا
 تیفیک راعشا هغروبسرتپ لاحرد كرهشود هشالت میظع ولبرتسوا هلک نایب ًاعطق
 یارماهیسورو شما ماق ید هقوس رکسع نوجا یدادرتسا كنوراطق رار هما

 هسنارف جاضیاو ناس كنه دلوا شمل اتاشت هشیار هلو ن رمسقلواییماكنتل ود

 لير ود هسراب ید ندنفرط یتلود هیسور قرهنلوا ذاا هلیسو ه هاصم دقع هلا

 ید اردک شو

 . یدا شقلوا رادتنا هنتاملاکم هلاصم هدسراب هلا لىم هحلص ابوروا لود لصاح ا

 قوجرب هدنتشیسهاح ودنک بولوا راینرت كوسب كوس هدننهذ كنهت رایان وب نکل

 هدنتسادوس قلا ها كش وا یاوروا نر یک نالراش نا لکو

 ( ول ) عقاو هدایناملا یناروم ندن رللاشرام 2 E تولا

 یرایدنروف كوي هل وب كنویلبا یدل يا نییعتو بصن یسهقود نارغ ( قر ) و
 ENE قجهلوامنام هنلوصح هيموع ٌهاصم نانلوا وزرا هجایوروا هسا

 . هنسهیقیتل ون لاوحا كا هباع تلود م هلک

 هيسور قارار هلکمشود فیعض هدایز ك هرکص ندنسهدهاعم هجرانق هلع تلود

 . یداراشمر و رارف ههمساقم هدنراس ینەسو رح كلام ضعب یرلتلود اب رتسواو

 دقو انالار ر د
 ندنو ید یرلالتسا یرصم كرازسنارف بوشود هنسهبعاد قلوا رادهصح

 نجا غا كولد یرهلو هدنادمع طح بالغ تلود .یدیا و و
 لررض ك هد ےس ەلسم رص مو حد رار یک ینیدمقبج هام ىر ۱

 هلع تلود یسالکو ضن كرد راکفا لیدم نوسان هرکص ندنا ۰ رایدقبح

 .یدلوا راء الا کلم تىما كن هماع تل ود ۳ دنلوب هدنهلع

 لئام هنفرط هسنارفقرهلوا بغار هنتيادم ایوروا ورن دهوا ید ثلاث ماس ناطلس

 نانلو یلارقهنارف هایسهطساو شور ووم تاعفدلاب دک ودار کک

 ور ندنسهعف و رمحمه هباع ءان دن و یبدابا هرن اکم هنام رګ هلا یو لا نوا

 یودنک هدلاح ییا دلوا هدنهبلع یسەقل وب هسلارف یزنک ۱كنهلع تلود یالکو

 | ندنراقفتم نوت نوت یهلع تلود نوا طقف . یدا لب اه رط هت رایان وب
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 ۱۳م ندشدلو هدسوزرآ قلا هقافا هراد وردک ا وا

 اغ تلود . یدا شلردنوک هتداعسرد هلترافس یورو لار هرزوا كما

 هل یغلروطارعا فن ول ان ینم 4 هنغ دلوا هرز وا زارتحاو فوخ ندر ط هسور ۱

 تدور عور هدننس هل | رف لا هیلع تلود یالوط ندنه دلوا ش مامە دا یلدصت

 هدنرلنس هالاهبلع تلود هننرزوا یرارصا كنولهسور الا هجورب ۳ ۱

 . یدنا شلدنا دید ید یسهدهاعم قاقتا نالوا یراح |

 ۱3 23و ابو روا هلغاوامزهنمیراودرا ایرتسواو هسور هدحلرتسوا هنيا هدانا لوا |
 ىح یدلوا E مظع ید هنسهقتلوب هللع تلود كن هعقو وو یدشک د یار ۱

 ینیدنلواهلداس هللا یسحلا هسور هدنلاع باب یرهماهدصت كقافتا؛دهاعم روک ذم |

 تلود یالکو حلوا دراو یربخ ی رفظم هلهحوو كنولا یسادرف كنوک

 | ضه هاتسود ىدا 4 ها شمش ربح و لوا نوک رو یرلک تربح هیهیلع

 یمظنن كفانا س اربز یداراو یاتحاقفلوا جات هلداسم سا هلا هام زلم راذعا

 ی دل وا روک ا كن ولهسور هرز وا ین دن وا ناس هدالاب ا

 یک كعا قیوشت هناصع یەلغ تلود یایاعر رخ ؤمو مدقمو ندنسهدراب فیلاکت

 | ید راکرد یاعفا ینورد كنهلع تلود یالوط ندنساسرف لمحت تالماعم

 هسنارف یهباع تلود هلا تا اقلا وارد نفور یراذکتیاصم هسنارف ید ندفرطر |

 شلکایر كروهج نار دم یس هعفو رمصم نالکهعوقو امدقم و رادا تربع هر هلاما هنف رط ۱

 یاسا كل صع فوسافر نت نول اب هن ول بولوا ندنساحا یر هقتل وب زرسل و و

 ردقو یلاتحا كلک هعوقو كنالاح یفانم هنسفانم كنتلم هسنارف هوا هدنتموکح
 كن هسن ارف یعاح را هنس هحرد ین وا اکو دوش و هتسلصا لاح كنهللع تلودو ]

 كاسر همان هل وساتسا ه دننمص ت» رفظم راخا 2 ندا جیلرتس وا هس | نوبات

 ۱ هناتسهل هسلا زاعای هحلص ول هسور زا هلا صولخ زاراو راست لاحفوار هلا |

 تناتمو تام و قافر طیف هیاع اک هدک دتا راعشا یک کج هدا موخ ۱

 . Aیواح یاونع روطارعاو لشزاون تیاف هنوبطان زيار ۱91

 هلع تلود قرەنڵلوا دّمع سل اج یخ هعفد چاق ر هلا لابحف وا هقش دقدلز اپ نواه |

 طورش نانلوا دقع هلاول هسور امدقم راد هنادغب و قالفاو قفلوا دهعت کام تیماع

 | یلبا هلوسناتسا ندنف رطو یمظنت او كداوم ضعب یک قمناق لاطبا ههبر نا

 ۰ ردشفلوا هداعا

 قر هلوا مارک او ماعنا هلس هدانز هب ودنک و هدافا هنامرحم یراصوصخ یاسرا ۱

 الا

 ( هیسور
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 | لاحر نوجا صوصخوب نکيآ قم هلترافس هدسراپ الاح یدنفا تلاح كلذ ىلع ءانب
 هس هاب یحناشن هد هححا یذ طساوا یدنفا بحم نجرلا دع دسلا ند هبلع تلود |
 ا
۱ 

۱ 

۱ 
۱ ۱ 

۱ 

۱ 
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 و 4۷ ری

 باتکلا سر هدانا ییدلبا ماق هلاوحا هانکتسا كر هل ههش ندنو یسحلا هسور

 هنف رط ك یتالسا یس هد هو و قالفا ندنخ دل وا تادر زاغو شو یدنفا فصاو

 رمسام هللاء اشنا رر و دنا ی یس هب اغلا هل دن ول هسارف ینس ها رک طو رش كنتکلمزب

 ینا ندکما ع هنساحلب | هيس ور یک و بودا زار کود رولوا

 یسهشخ «هلماعم كن ول هسنارف هلا هماع تل ود قرهلوا بهاذ هنظ ءوس یتلود هسور

 حس سس سسحسسسب

 | دده هاکهدکلر هلا ول هرتاکنا هرکص ندن او رادتا هنسیرحتو سا كني داوا هن

 ۱ ردا را ریعا تامذغقم طسا هدنفاس تیاکش ندلا وحاضع هاک و راهطا یروص هفاخا و

 E E OEE قاها نال وا دههنم و ساب ول کا هلا هلع 5 یح ید وا

 كنبات نالوا هفرط هسنارف كنهيلع تلود مه نکیاراو تقو لبخ هنتدم یاضقنا
 یبدیدح كافا و نوحا قهزو ینسهرا هللا ول هسنارف مهو یقمالکا ینس هجرد

 ۱ شش دالاشا هعل دص یهیلع و5 یالکو و لک هلا اعدتسا قاه الا امهملا راشم نتلود

 هن رلاع دتا و را طرز وا كمام رو تاسس هنلاعشا كنه رابات وب ید هلع تل ود

 | ۰ یدرو هدا تقو راما هلا راظتنا هراکم احنا كردبا هلباقم هلا هعفادم نسح

  Eهسا | شىلىا تدوع هس سراب هل رظز فرص وج هاا ھل هت رابات و 5

 كنول هسنارف هلیسح یقاا هابلاتا كناج الادو ىس ار هدنفررط ابنالا ىن رک اسع
 تود اهداف ۳ تن هماع تل ود یس وا قصالم راح هب هماع نوح هدنف رط یل دوان را

 | فروست هبت ر نکم كنصوصخ یدیدحت كنقافتا هرتلکنا قترا هلکمنا بلج ی رظن

 یدو ناف هن ريخ او

 حک فن هماع تلود نوسان حد نفور E 9 هد ه رص ول هتش |

 ظوظح هسار دن وک صوصخ ربفس هدننمض یقیدصت اسر كغلروطارببا ردتسود

 دقع هلا وله سور و هسلآ راو ین ولطم هر ند هبسور كن هماع تاودو رولوا

  هزع روطاریع | هللاسرا یا ناه نوسل روم هابتشا رر و هطبار هد هلاصم کج هدا

 . ىدا هدکع د زکیدا ناس

 . یدنلوا بصن یسبحللا كوس سراب هداعلا قوف

 ( ۱۳٣۲۱ هنس عیافو )

 یایاده ه ودنک و یدلردنوک هب هسنارف هلش رط قالفا ینوک یوا كم رح ناهو

 یتدصت قاروطارپعا یرب هکیدلدبا عیدوت نوباه همان هعطق ییا رار هلا نوباه

 | ۰ یدبا نمضتم ینافاصم و تالاوم ناس قرهلوا هد هصوصخح تروص یرکیدو ناسم



 کک ۸

 و یدا نوک ی ی نوآ كنمور ترام

 هیمومع ةلاصم هاردما فیلاتو بلج ینویلوبان یبرومأم ساسا سا كانیدنفا بح |
 قایسهدرب دقت کیدلر و رارقهتسدقع هد رفنم هلاصم هدننس هسنارف هلا هس ور دوخای و

 اودع هلزوکیتنیدلوا بولوا داوم راد هب هبلع تلود ارظت هلاوحاقاسو
 كنورو وسومو قمشلاج هنساغلا كنهدهع طنارش نالوارضم ههلع تلود هرکص

 ا لود ندق ر نو ونانهدماکتهینب دل ونءدندامس رد هلن راق |

 ۳۳ اما اکو دا را لع تولوا نا هو هتسودنک یضلوب
 نامضهنب ید هدنقحهفروق اذک و یرلهلخادم یحراخو یلخاد كراولهبسور هدنقح

 داسفاو لالخا ینفرط ناتسج رکو بحصت ینمایاعد زکدقآو غاط هرقو یدهمتو |

 كحهدا روصف و هب هلع لود یسالکو هتسلا رگ كمردتسا مارا هب ول هنا رف

 تاع هدنمح را شا رگ رخومو مدقم هماع تل ود یعل ندلاوحا قلاوس هد راددل وا

 ۳۳ فو رصم لومام سغ نم نکشلک هدا هلماعم هناراکنوو هناصلاخ

 بجمت و تربح «یداب هسک ره قرەلوا یشرب نیک ر چ كب هدنرظن رابغاو راپ
 هنس هقتلو ودنک كردا كلمو روط لیدبت راچان ید هلع تلود هلغلوا

 یتسس كردبا تمذ هت ربت هلثم ندنشادلوا روح هقافا دقع هللا لود ضع راغم

 هد هسیا لکد دونشخ ندتافتا هسور هلع تلودو كنا لمح هنفرط ولهننارف |

 ندنفیدلوا رلزسنارف بس اکو لصالاق بویمهدنا رادتا هنساغلا كلوب دوم دوخ

 هګدقم هدر و قعالکا یه دل وا لاح یاضتقم یساغلا كردا قلحاوعد نان آ هتس ۱

 هدنداعسرد هرزوا قفلواقافتا دیدحت هلا ولهرتلکنا کک ین دنلوا ددحت یتافتا هسور

 هلا لحلو تل ورندتفو ر هدلاح یشدلوا شک هماتصخر هنسحلا معقم

 هکد اش هدهسلا شم روصتم یخ ات شد درک ناتو شخلوا تقو رايما |

 ۳ یتعوا لا ةا رولوا كجا رارصا هدايز كم واهرتلکشا |
 هدا رولوا دراو لاوس ندنف رط ولهسنارف راد اکو داش هلتهج یی دلوا لمتح

 2 تو ندناجما یمکح كقافنا یمدقم بولوا یثر, شملای یدمشوب

 ( قاما )

 e ندنداعسرد كسدتقا بج نده دل وا یقداصم هزوروب مر هع هنس ول

 نوع هنسهلازاو عفر كنارضمو هبلع تلود كره دا ثحم عوضوم یتافک یراغا ۱

 | یسهرص كرلن و هتشيا ندنک ودا شلوعوقو تاراطخا [ررکم وللو زمللا تم |

 | یعاحرا ا تلاح هلا اغلا یتسهدحم طو رش كنتکلم كرەد یرلک یدمش |

 | كراولهسورویسملنوق هنروحقفاوم ههیاع تلود تحلصم كطلارش هعسرازج و
 ۱ یراصوصخیمهلازاو عفر كنم راهناراکالتساتآ ارجانالوااع ور هدنقح ناتسج رک



 هو ع۵ تب

 | ینبدلوا ندنایبق موزلمو مزال هرکیدکی هسی رانوب بونلوت شفلوا دیدجت تاقتا
 . یدا ترابع ندنرلصوصخ قعاللوق ناسل هروک هتقوو لاح باحا هاسهدافا

 قردلوا رفظمو بلاغ نویلبان هکوبلاحو شهالغابهلیقفتا هیسور هیلع تلود لصاا
 هد ودا تاشاعو لنم راها هن ول اتندنع دل وا شعالشا ها هلاصم هدس راب

 اغلا كنهرضم طورش هدهرصوب هسیا راو داوم راد ههلع تلود هدهلاصموب رکا |

 لاسرا هسراب لاحعتسالا حانج لع یدنفابح هرزوا قمشلاح هنصوصخ یر دتا

 | هیسور ادشبا بویت زوج یقافتا هللا اراص لود تاد یدقا صاع ۰ یدنلوا
 هرزواینیدنلوا نایب هدالاب هکولاح ردنا ضارتعا هنغیدنلوا قافتا هاب راتلود هرتلکناو

 | تحب یسعا قاشا هللا ایوروا لود ضعب كن هبلع تلود هننرزوا یسهلئسم رصم

 ندنباجا هنامز مکح ید یسردنوک یجلبا هسراپ هرکوب یک ینیدلوا هدنیروبجم

 تامدقءنانل وا داراو جرد ورن دراقو نوجا یجاضیاو تانا كصوصخ و و ىدا

 | الدا ههلود لاوحا كنىدنقا مضاع طقف زلر f جایتحاهناللیصفت هدایز ندهح و رشم

 ۰ ردرودعم هلا قازستامولعم هسید هله هدنابوب ندشیدلوا قوقو
 . درج هلع تلود هرزوا ینیدلسشالکا ندهیفخ تاماعت نالیررو « یدتفآ ج

 هدهرصوب و یلیدعت و حیقنت كنهدهع طورش ضمب هنیرزوا یدعو كن ولهسنارف

 «یدابو ندقمآ ههنروا یتسودنک قحا بوشود هنلما یلاطبا ید كننقافنا هبسور

 كماما اشفا هدرف رب هکدلک نازو تقو كزدبا باتجا ندقمرق یی راقفت هد
 ناتکلا سر کلر و شا بینا بح هرزوا كمارو و هدر
 رضاح ید رانا رت هنیراذگتحلصم هسنارف ییاافخ و یدنفا فصاو نالوا تقو
 هنف رط ولهسنارف هلع تلود هدنلغ وا ك ا بودا E EE یم دل وا

 سکع هنیراترافس هیسورو هرتلکنا كتفک هابراعاشا وللون ردشلریدتا لم

 ماهنا نیدنفا فعاو هدنسهمانترافس یدنفا بحم ود شماعا لمات ینکح هلی ا

 ییدلوا تاذر لئام هرخهو حد كندقا فحاو ید یدقا مصاع . ردا

 هاراو تئارق بری رحتو رب رقن قرهلوا راختفا ناشفاقازب هراضحو راوز هلتهج
 هدنسهاثم ناع ضرف هاتک 5يمز هحنسهیضق (عاکبتاکلا) ندنفی دلوا یقارم كما

 2 رلیادسات یمالک کات دقا بح هلا ناس ی نده رارسا مک نالوا

 یناصع كرل ولپ رص هلا ییحشت و تك رحمت كرلولهسور هرزوا یمدنل وا راعشا هدالاب

 هلیساطعا هراسو هربخذ ید نوف غ وایرتسوا قحنا بواوا دادنم هعدتک,

 هدقدارغ وا ه هنایو نکر دک هسراب یدنفابحم هرکوب هاسلوا هدقفلوا هناعا هراودنک

 لکو شاب هلکمااکتشاو 7 رعت یالوط ندنوب ةاقاللا یدل هلا یک و شا ایرتسوآ



 E و حس حس

 یو و. ریس
 مزب ییدلرب و هربخذ یناهن ندنفرط راولب رص یهدنفرط ایرتسوآ هبهیب رص تاصع )
 ود ( رو وا دک اتو سا 0 و یدشفلوا جم هلغل وا زہ و مسم ید

 ۰ ردشملا رادتعاو دعو

 تشک هدنفرط سوغ ر ها اقا هقرفر یردق لد ندسا دؤر یساقشا ولغاط
 نوا شروک شار ولغاب ینا ندندلوا هدکا راسخ لاصیا هیلاهاو راذک و

 ا ار ا لعاسا یزورس كرا لا روما هتنرزوا ناتسب رص هرززا
 كردبا لوق راچان یخدوا هدقدنلوا غیابت هللا رلدیعوو دعو ةاطرب هب ودنک تلود

 یفرصتم راصح هجالا هدرفص رخاوا هلأ باحصتسا یتسابقشا واغاط یهدنتعم

 ایقشا دعب اف و یدلوا ےرتسم ندنراترضم و رش یلاها هلکمتک هنتسم اشاب راوسهش

 هنسرانابعا رلاضق یهدنراوجو سوغ رب نوحیسالدارغ وا هیلاوح لوا كنهاط

 رق هرلاضق و هلهحو یناهنا كکب لععامسا هقتش ندقدلوا رادصا هیلع اوا

 ۰ یدنلا هلا ظاضتا هد وا زا تا یر راد رس

 هتیوزوا ناتسپرص هلرکسع كيب یع رک داناو ید اشاپ مهاربا یسیلاو لیامور
 . یدنلوا مانعا

 ( ا فطعلااماو ) هدنباب دنسم كحاتفلا صخلت بولوا یناحتما سور هدلوالاعمر
 هلنا سیردت سر رایدنفا هجاوخ ندا تقایل تانا كره تسوک سرد ندنسهرابع

 ۱۳ ا افا هداز فم ناشررا یحاص ه روهعم تافلات یدلوا ماکب
 ا ا ا نالوا یراب رهش هحاوخ هد ات رج ا رود | تولوا

 رد ال سوز ملا ات ید یدفا

 موه هنیرزوا و لاها یثا ندنسدعتو كناشا یضف یطفاحم ناو

 بحاص راصحءرق هدرخ الاعسر لالخ یناظفاح ناو ندنراقدلوا شملا مادعاهلا

 هنس هدهع هعدقم یعاحنس بحاص راصح هرفو هاشاب نجرلادع رزو یمرصتم

 یسکب راکب ماش ید شعمهیجوتلاب هاشاب مہا ربا ریز و نانلواهبج وت یعاجنس شعم

 وا نایعا اهاعا اعاعا رد وا وشاهد رحو

 ناه هلبامزج ینغج همهقبح هشاب هل ولهرتلکن ا رحم هنرابانوب هرز وا ینیدنل وا ناس هدالاب
 سه كنهرتاکنا هلا ارجا یذوفت هسنارف هد ر ېه كردنا هدافتسا ندنسب رب تب رفظم

 ر و ص یناقهوک راولهسور وریدنفو ر و یدشمشود 5 را ندفرط

 هبلعتلود هلا ندنوب بودا رادتا هنسالبتسا كتب راف رط ناتسج رکو ناتسغاد هلا

 هدالابو شنا تغت هنعفد ندلاوح لوا كرل ولهسور هلککر وا ید یل ود نارا یک

 هه راح هلتلود هسور هاش یلعحتف نالوا نارا نارمکح هرزوا ینیدنلوا راعشا

 یرکبع هبسور یرالوآ مزهنم ازریم ساع نالوا یدهعیلو هدهسیا شش ۲

 ( ناجابرذآ )



oهیچ  

 هلا دعاوم ضم كردا ذاا تصرف یلاح و هن رایان وب هلک ود ه هش دناو فوخ

 ففاو هرصع لاوحا هسا ازریم ساع یدلبا ماق هاج هو رط ۱1۱ نود نارا

 | هماعم رک اسع هلیباج سدنهمو لعم ندهسنارفو ندهرتلکنا قرهلوا تاذرب ظقبتمو

 ندشدلوا ردا تیاعر هرازسنارف نالک هنار ا ینم هنغیدلوا شملنا ترشابم هنس رت

 هده رص وب هتشيا ۰ یدسشلوا ادم طالتخا و تفلا هڪا هدنس نارا هلا ه سنا رف

 هدیهاوخ رخ تروص یناکشت ثاثم قافتا رب هلبا یتاود نارا و هیلعتلود نویلبا

 رب هناربا ندهبلع تلود فرط هنیرزوا دصقمو یک ییدلبا فلکت ود ناربا
 ناوید ناکجاوخ ندنفیدلوا شملا راطخا هباع باب ید ینسلردنوک یحللا
 میدقت هدنتدوع قحا ردشلرد وک هنارا هلترافس هدانناو یدنقا عفر دیس ندنوباه

 كقافتاوب هروک هغی دلشالکا ندنسهحمال هعطق رب ولقلق همانترافس ینیدلوا شما
 رايش ثجهدنا باس یتراداععا ههسنارف كرلولناربا سکعلاب بونا یس هنلوصح

 لودلانب ولهسور هدنساننا تسحاصم هنام رحم هاسالکو نارا یتح ۰ ردشملا راطخا

 لقتسمو قفاوم لود نوناق هجا یک رح هنس هدهسیا فورعم هلبا ا دهع

 زالوا اخ داتعا هدنقو ر هناعفو لوق كنولهسنارف اما بولوا قبال هکعد تلود

 دارا ید ینسهعقو رصم هدنسهرص تانا ا داوم ناس و دادعت یتساعدمو بود
 . ردج ردنم هدهموقیم هال ینیدلوا شملا |

 هروهظ تموصخو تدور هد ولنار | هلا شا ىلع یسلاو دادغ هدلالخ و

 لاا هرّزوا یدل وا نام ءدنسورص قە ۰ هک هوش

 نارا هلبا راذک هنفرط نارا قرهلوا مزهنم هدد رد اشا نجرلادبع یفرصتم

 هن هل وقع كناشاب نجرلادبع ندنفرط همارا تلود هلکعا دادمتسا ندنهاش

 ثناشاب نجرلادع یخد وا بولک تارب رح هاشاب ىلع نوا یساها هدناتسدرک

 ییدسا ناس هدیما ءیداب یدسشمزاپ همان راذتعا هعطق رب اباوح هلثم ندنس واسم

 دورو هنارهط اشاب نجرلادع نکشملقاب هلا لوق رظن ندنف رط ولناربا هراذعا
 ندنف رط نارا هداتنا وب ردا وغشم هلىس هل اغ یاهو یسلاو دادغ هدلاح ییدمش هلا

 هح ول هنس هدهع E E هل هد نمهدیا در هسروتلوا فیلکت هن یھ

 هلسم هلکعا لافغا كرهروشود هعمط یرلولناربا هلدعو لام ولتلک هدک دار دتا

 اربج یاشاپ نجراادع كلردبا رارصا هدصوصخوب رارکت ولناریا نکیشلوا فرطرب
 كرهنلادح هعفد قحبلوا یعومسم كناشاب ىلع ینیدلوا هدنتس كملنا داعقا هناتسد رک

 ناریا بوقبچ نددادغب هلل رکسع قارع كيب کیا نوا ناه هدرخ الا عیبر لالخ

 [ و سو ی ی ی ی 0 ی



۱ 
۱ 

 . هنعیاق و اپوروا هنن ل هلک . ردو ماد لاال ینایس كکب ناماس یتلود |

 0 09 یک ییدسا لاخدا هنکلس اسالا یاما یاروم لاشرام الاب هجورپ نویلبان |

 O هم یالوا فداصم همرح ل ئاوا یا
 یسهربشمهو یلارق نیت الحسو یلوبان یفزوژ یردارب لوس كنسودنک هدنرخاوا ۱

 بصن یسن رب ( نون ) عقاو هدایلاتا ینارلاط وسومو یلارق كنملف ینع هدنالوه ۱

 ۲ . یدلبا نامتو |

 ا ودنک هنب هرکص یا یاو یسنرب (.لتاشون ) عقاو هدایناملا ۱

 گر ۵۲ -

 كنتلود نارا ۰ ردشمادا اهناو ضرع هبیلاع باب یلاح عوقو هللا تع نع هنیرفس
 كناشاب ىلع هدن اب وب بول وا ندداوم رونلوا لوق یسهلخادم هن راشبا نکس و

 ب رح بوم وا ی وح كنلاور ° رقس نالعا 0 ررلکد ثح یاح ی دل وا ولّمح

 تاغ اشا مع لا ی دل وا ندداوم طونم هب یهاشداب 9 هد دار ۱ درج حاصو

 تک ع۹س ر رقس نار ۱ ناه كره و وس ود یرهقفد وب ندنع دل وا تادر جازلاددح

 حورشم هجورب هترابنون هکیدلاق ىدا تیفکرب هدنجراخ كلسهفظو ودنک ینا

 هوب یحراخ و ییخاد كتل ود و هنغ دل وا سر و سرهمات رب هنا ربا هس رزوا

 لاح یاضتقم قحا یرفس نارا هدر هقدلوا حح بسرب نکیاراو یلغاشم

 د وقعم هللا نامناربا هد همان صا نالبزای هاشاب ىلع اباوج ینم هنک و دنا یفانم هتحلصمو

 خسف هسیا شماملوا تکرح یک | ندشدلوا هنس تصخر هنضقن كنهطاصم نالوا

 ۳ هتک يللا تدوع و كل ما ول هسلا شنل وا تک رب رک او تس

 هند وع هب ورک یا یلدلا یهمانهاوب هدهار یاننا اشاب ىلع یدشمل وا راعشا و صا

 بوروا ی رااح ضم كنارا یمولت | اقع ضع هدانا و قحا بولوا روح

 یسودرا نارا نانو هدنرزوا دودح ید اشاب و لاد ع نده دل وا ش ہلا تراغ

 كنو بودا فلکت هب هبهالاسا تلود يا نوا دف تام قاقنا ر هنهبلع هسور

 ید اشاب ىلع نوجا دادما هاشاب دلاخو شعرو هنرزوا همناماس هلا باحصتسا

 ۱۱ ا ها رکمع رادقمرپ یک ب ناملس نالوا یس اوز هفته

 و غور نده دلوا ترک ؟ هدنف رط ولنار | ه راماید هدنرزوا دودح

 ۱۳۲۲۱ رعرلامع هنرزوه كلو یدشود رنا یشد ك نامش نولوا م زهنم
 ۳ ع یتدوا ا ندکمعا رر یافتسدا هلا تسحایم هاشاب ىلع
 مورضرا هد ۰ ردشعا اقا هدنتلف رصتم نانا هللا لاسرا تلخ كناشاب نجرلادع
 ۱۳۱ رو ره هام دنح الع ر كناشاباض نالوا یرکسعرس قرش و یسلاو

 ینهسرب لاشرام و یسهشود ( هلاتساوع ( عقاو هدابلاتسا یزکر و نیلوب سس ۳
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  كنبراتلود ایسوری و ایرتسوآ هدایلاملا هلسح یمکحت و باغت كنوللاث وربدتقو ربو

 یراکوم و ضرعت هرکیدکب ینارادمکح امالا ندنشیدلوا زْغا نارد یراذوفن

 | نوتب نوتب رانوب هرکص ندنکنج جیارتسوا هکوبلاح بولوا ردا قبضت ی راکوک
 | داحا ر هرزوا قلوا هدنسهاج و تراظن تم كلا یتیم هنراقدلوا دن هن ویلا

 | داف غربعروو هرایواب یخد وا هنیرزوا یراما ساسقلا نگنسودنک یتسبلبای
 | هحال وا هدانناوب ۰ یدیشعا ما هنارلاط ینسهلوا مظنت هحمال رب یافت الاب هاب رایحلما

 ۱ هدننسهس ونج تهج كاا( لا بول وف هبه رک اذم ئوم ندشدل وا شملن اب چ3

 ا تتهرب هابما نیر هعمتح قرهلوا لخاد یراسنر و هقود اينالا ییخرب نالو

 | یتلود هسنارف قرەلوا هدنسهباج تح كنهسنارف تيه وب و قفلوا لیکشت هیداحا

 نرقح ندتشه ایسالا ا الوا لحاد اکو و قلوا قافا اد وم هدنراش ۱

 | یکیدهرزوا قلوا لخاد هته وب هدورلباو كعا ناس زر هتل نوار و

 | هترزوا كنوبو یدلر و رارق هن راصوصخ قمناف هدعاسم یخ د هن رلتم وکح ارامل ا

 A كس رخ الا عس ز یر تسریع یا لا متحو میظنت هماندهعرب

 | توت وا اضما ند قرط یراسنر اعامرج ىلا نوا هدهایم و و ۰ یدلدا رشت

 ۰ ىدا قحا وق د نوحا یا کی |

 ۱ یی دل وا رظتنم اوج كردا ناس هن راتلود اسو ر و اا ناار او نولات ۱

 | بتکمو رایرپوک و قجا رلناملو رالاق بویقارب نالا یهکلم ماصم هداتلا
 . ردشل وا لوغشم هلا هکلم تاحالاصا 13 یعای هام هو

 قو دوی دلت كاملا نانو ا اات كرولا
 كنقل روطاربعا اینافا یسمک هتتراظن تحت كنولان هدیولب ربا هلماونع نر همت
 لوبق چیه كن روطاربعا ایرتسوآ نالوا لماح یناونعوب هلیسلوا هدنمکح یساغلا
 كەت راپا وب ا رظن هقلناشیر و فعض یتیدلوا راچود هدهسیا لکد یش یجهدیا

 ندا فا هاروص یا اال ا هزکص نه وو هشدلفا لا ح هک

 یروطارپعا اینا هجنسهدعاق ( بلغ نا مکحلا ) زسهراچ یم هتغیدنلوب سونام
 . ردشعا قیدصت ینسهلئسم نر هعمتح هلا افعتسا ندنناونع

 TK یسهسدقم هنمور تلود كاتم نامرج ) و ( هسدقم هم ور تلود )ا هتشا

 :ردیش نوا رک هنر وضو یو و اوعا انات ر نا اوت و
 امورو ( رصق ) تاذ نالوا یروطارعا ناش تح هدم شدلوا یاب تلودوب

 قوفتو مدقن هنارادمکح رتاسو روللوا دایر هلی راناونع ( سوتسغا ) و یروطاریعا
 ید هنناونع لارق كتناونع روطاریعا ورندتفور .یدا رولو هدنساعدا



 e هو بس

 ورک وت بولاق تراسع ندرلناونع یروقر ران و هلتهح ی دا وا زاشلوا لوف ۱

 . ردشمتک بولوا لئاز یخد هبراتعا تحوا

 هلیسهدهاشم الناس ینکع هدقدراو هباروا نکشمقج هلا رادنما لوس كوس

 دارا هدنروضح نویلانكندنفا بح هدناقالم موب : هک هل وش . ىدا شلوا ا

 ا ا هلتفلوا بلط هرزوا كلر وک هوا یتروص یمسر قطن یحهدا

 هدنوب هدقدنلوا لاسرا یترو صر كقطن یندلوا شملا هماق قرهلوا قفاوم هاقلا

 ندنغیدملوا جردنم یفللارق ابلاتا بولوا روک ذم یناونع قاروطاربعا زکلای كنولا

 اسا هکوبلاحو شفلوا راعشا ندنفرط نارلاط کحهلک مزال یحرد ید كنوب
 قاوا رباغم هنقافتا نالوا هلیرلتلود «رتلکناو هيسور كهباعتلود یتیدصت كنغللارق

 ۱۳۳۱ اب تساوا الرا ئر یاد کو هدنناملعت ودنک و هنننهظحالم

 ۳۳ دن راهاسنلود ردق هب یدمش یومهدنا تراسح ههوقت قوب
 همان هلتهج ییدمک تحرب راد هنعللارق ابلاتا بولوا راد هتناونع قلروطاربعا

 شملبا راذتعا هلا یحهبمهدنا هوالع یشرب هلضف نداقلا نالوا جردنم هدن واه

 لوبناتسا اف رط نویلان هداننا لوا یتح بونلوا رارصا ندف رطهتوا هدهسیا .

 هبیدنفا بح نوجا صوصخ وب هعفد جاقرب یناتتسس لارنج نالوا بصآ یسحلا
 تاقالم هلا روطارعا هسا زعا هوالع یتاونع ینللارق الانا تیام ارم لک توک

 هلوناتسا كنسودرا هسنارف که داجاملاد هلا برح نالعا ناه هکلب و ینکجهنمهدنا
 هدنردعم ماقم ینا ع نکشعا دیدهت نیدنفا بم هلا ناس ینکعهسروب |

 3 نوع یک یسماح كلام هلطابو یزیداس كيرخ هلتغارف ندنا قحیلوا دقت
 هقسشد نداقلا جردنم هدن وبامه همان یدفا بح هدهسا شفلوا فیلکت یسه والع

 2 وا شضاعا یخد ندرلن و هسرزوا یسها ناس ًاعطق یک همدی هوالع یشرب
 یدنفا بحو هدنف رط غاص كنهرع یسجناف رشت هسنارف نکر دیک هدالآ طقف

 ا هدنلع چوا كنهطوا هدقدلقبح هنر وضح كنوانو قمروت وا هدنلوص كا

 هل راهلماصم شماغفلوا ارجا ندنفرط هلعللود یارفس ردق هیدمش یک كما

 یشر هدنجراخ كتهعدق موسرو لوصا هسا یدنفا ىح بوناوا تشلکن ا

 قوب زی وزا هدبالآ مزب هسا نوچما یجتاف رشت رک | یالآوب رار هانایب ینجهیمهی
 ناه قو یشیا هده رع كنيحنا رشت هسبا نوجا مزب رک او زراقج هنبربس طقف

 هدف رط لوص كنجتاف رمشت هلکمری و باوج وید مردنک بولا یعناجرتو ینویاه هما
 هرکص ندراشکمشک ولرد كم بولوا توعد هلبناس ییدار و رارق هتسمروتوا

 ) جوک زا ۳
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 ' قطن رب قفاوم هاقلا یهدنوباه همان بوقح هنیروضح كنوملبا هلبا لاح جوک
 راز ام هس ارو نکل ۰ ردشمامهل وا ارحا تاقالام ممر كردا دارا یمس ر

 رکذلافلاس نالوا هنع ثوحبم هنسهنغ یمسر مان روتنوم كنهسنارف یتطن وب

 . رد راشهردتنا عبط هلا هوالع قردلوا ندنرلکلودنک د یرلناونع

 قحا بولوا یطوقرب یخد هنژوا یلغوا کوا كنهترابا وب هدا نوباه یاباده

 هادم ینحم یتلارق الاشا یخدوب هلغفلو یماقمعاق یلارق ایلاسا نژوا هداشئاوب

 لاح ضرع هتداعسرد ها مک ینو یدنفا ىح هاسهشی دنا رولوا هلسو هفع وق

 لئام هنف رط هسنارف هدانا لوا هسا یدنفا فصاو باتکلاسر ا شعا

 كنتلارق لاتا هدهمانناوج ینبدزای «یدنفا بح ندنفیدلوا ورشم هثاط نالوا

 راک ذم هسرزوا یشوا سلنا اکا ر رک تالا قعاط ردقو نر ا ود
 . ردشمناق ماست هنارلاط وسوم هرزوا كلر و هنژوا سر ید یطوف

 هر یاعباب كرلزسنارف رخ ۇمو مدقم منو دیش رو لا نارللاط EE یدنفا ىح

 دعاسم هب ولههسور زس هقشا ندقدجآ e راد ا هفلاس دعاوم یرلکدر و

 شمالشاب هنیداریا والوپ ضر رعت وید زکسیمقجهلوا دعاسم یخد هزب ردق زکغیدلوا
 نوت ندنراقفتم یهیلعتلود یعام كرازسنارف ا رظن هلاوحا قاسو قایسو هنسلوا

 کرک ینندلوا تراع ندلامعا هلهح و یراکدتسا هدحاصو برح هللا قیرفت نوس

 ۰ ردشملا روهط ام هزوک اد هداسا شدوا شملشالکا ی

 هدنوب قرهلغار هنسهباج هبلعتلود یروهج هعس رازج الا هج ور : هک وش

 رکسع ه هم وق رازح هحاح ا یدل بولوا یقح تلافکو ناض ز ا كن ولهسور

 نکیآ طورشم ًادهع كلردنوک هلیک ارتشاو قافتا كنفرط هدک راک مزال یلاخدا

 هرقو شمهسغ نایب ییهموقم رتازج بویمکج یررکسع یهدهفروق ولهیسور
 یا را را مرد د او نوت شام رد هو

 هلعتلود هلتهح یبدلوا فلاح هللوصا قلفرطم ییدلبا مازتلا كتهبلعتل ود هسیاوب

 یایاعرورایمارکسع هفروق هلراهنیفس ند زک د هرق هرصهرا نکشمامناهدعاسم اکوب

 كن ولهبسور هنلعتلود یدرداقاعا هرکسعو لب عامطا ینغوحرب یندندهلعتل ود

 یوراطق تولکیلارماهسور یهدنفررط هفروق هدلاح یش دلوا رکلد ندن رلهلماعم وب

 یروهج كنوور ود یرکسع ی هداجالاد e هس .رزوا یسلا طض

 طیض یتسهفلق هزوک ار نالوا تکلع تموکح رقم هنف ها قوس هشرزوا

 هرقولتیلک هل رکسع هسور كسب چاقرب ار و رازیلکنا ارح ندنکیدردتسا البتساو
 لارنج نالوب هدراوج لوا هلبرلغا قیبضت و هرصاحت یهزوک ار بولک راولغاط



 گم ۵٩ زح

 . یدلیا ناشیرب یرلولغاط هرق .بوشت هدادما هلرکسعزسنارف كم ترد روتلوم
 روج ةکملکح هرلغاط قترا ندنغیدلوا یافت هدایز كب كرلواغاط هرق هدهعقووب و

 . رایدلاق نوئاط هدنفزط وراطق راولهتسور طقف رای دلوا

 هلعتل ود ۳ اهناو ضعه یلاع باب تفک ندنفرط اشاب ورسخ یسلا و ةو

 ندفرطر ن کیا قفتم هما هبلعتل ود ولهسور ارز یدلوا رثأتمو لعفنم هدایز كب

 ینسایاعرغاط هرق یدندف رطرب بوتا تعانق هنکیدتبا كىرحت هنایصع یراولپ رص

 . یدبا تلاحرب راغم هقافنا رامسش یسمنا لاما ا ا

 روشلاج هفلأتو باج هلا ا هلعتلود ور دنفور یخد نولات

 ا ا تاتار ىا التسا هغ ینکلعر نالوا هدنسهاح-هیلسلود نکیا
 هنناعل قبلقو ییالوط كنغاحتس كسره هدنس هرا اجام لاد هللا كبو ور ود هقشر

 3۳۰ درود ندا الاد قرکسسع رسنارف ندنب دلوا ىس هعطقر رول وا یهتنم

 فرط یناذیتسا الب هکوبلاح ۰ یدیشمک ندیضاراوب نوجما رورم هنتکلع
 ۰ ی كحهلس هللوا دع برح نالعا اتداعقشوص رکسع هندودح كل ود رب

 زس هراچ ندنیدلوا یوق یک ه هظفاحم ینغلف رطس هدبلاوح لوا كنهماعتلود نکل

 ۱ یدلوا رو هفعاللوف ناسا هت رس یخد هفرط کیا طقفو هغمروط فرط ی هن

 . یدلردنوک تاملعت یخد هه یدقا بم یسحللا سراب هدلوب وب و

 | لاوسلایدل ندنلود هسنارف درهروک هدرلهنغ ین هداموب هوا هسا یدنفا ىح

 قافتالاب كردبا بلج هنفرط هللا لارا ها ولتیلک هنسالاها غاط هرق ولهسور

 اهدرب یر ی راک دتا طض راولهتسورو ىدا لمتحم یرلعا طض نو ور ود ۱

 بویلوا یتسود كنیاعتلود ولهیسورو ردیفاک لیلد «فروقو مرق اکوب راز ا كرت ۱

 هرکسندک دا لخاد هنفرصت ر زید کسو ورود یک هفروقو نفت ین ول ر 2

 ۱۳۳ ا ار یف اا و هاو رد هدانا هروم یزو
 ردکن هبلع تا مود قا اسلایفاک كس و رو ودر دشا هل ینهفروق وله« ور رابدتا

 قوقح وینالخ كنوفصو لس لوصا هداموب یدنفا بح هنرزوا یسلرب و باوج ويد

 ندنالاح بحوم یتشحو كنسلاها هنتسوب و 1 ینسات هدانز قرهلوا ینانم هللم

 هدنداعسردیک کیدل بوس رازوس یلیخوللوب سنزرس هنارلاطویسوم هلینایب یفیدلوا
 هدهسیاشلناللوق ناسل ولتدشلبخ هسراذکتحلصم هسنارف هلیسحلبا هسور یخد |

 ۰ رایدل وا لاح ندتکرح هروک هنیرهقتلو ودنک ید فرط کیا بویلوا دیفم

 رسوم هدقدلحا زوس یاد دلار و بوش روک رارکت هلبا ناربلاتط یدنفا نحو

 هغاطه رق و هباع تلود هاکو قرهحآ ثح ندنن رضم كدت رس ناتسرص هاک ناربلاط
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 ینراتک رحزسقح و زسلو كن راودنک كردا تحصن ود ردلمر و هطارو ماظن رب

 . یدنا ربا هلاماو فرص هتهج هقش ىح نانعو ردا رس

 ارز ۰ زول هلسشد رد هداموب هدر ندنراشیا نک رج كب كنوبلل ان هکونلاح
 هروهج كيلو ورود وشا یا هاه ییدلوا شمریو ادتا كا كنهماع تلود

 | رفت یفرحرب كلوب هبلع تلود وربند هنس زوب ردقوب بولوا یلاع نامرف نالیری و |
 بحار قرالوا نما ند راشد ار و ار یبلاها كن و ىا

 لها راربلاوق نانلوب هدهطلام ا رخ ۇق و هدسودر امدقمو ۰ رایداشای هرزوا شیاسا و

 | ندی راک لکه دا رعت هن راک قاق ر یراناسروفی لف وا ترع ههماقم مالبا
 نیا نمود واک و :تفک هرروا ا نا تب هد رد شا

 ندنراناص روقمالسا لها نوحایراقدللو هدهباع تلودهباخ یرلهنیفس كىنو ورد

 | نما ید ندنفرط رارلاوق ندنراةدلوا ناتسرخ یسلاها یک یرلقدلوا نیما

 | ۰ یدراردا راذک و تشک ,قرهلوا تسل رس داد ارد ا هتتس هل رالوا

 . یرایگ راجت ردق كيب کیا تقولوا نکیا روهج هلوچوکرب كينو ور, ود هلع “ءانب |
 یرتس وا ارخوم هلکعا طض یتساروب قح رخ نوللاحورمشم هجورب ۰ یدیاراو |

 هاهج ووبراولکیو ور ودهتشیا ۰ رد هدندب هموقم تلود الاحبوع هنيدي یتاود
 يا یرلەن قس راح نالوا دوج وم یدمشو راردتسا عیاض ی رالالقتسا و یتس رس

 هدلاح ل هلو هدهلع تلود هنا ورد را هنس رو هود ۰ زالوا غلاب هز وډ

 هتساسناو تساقح رده كعا طض هد ولک هغ ی روهه ناتس رخ رب نالوا شماشا

 یت ریصب و فاصلا مشج كنو یان طقف ۰ ررلکد فی رعت جاتح ینیدلوا تیفک رب ریافم

 | ارجا كرهمریو هلس تیما چیه هرایش هابوب ندنفیدلوا شمالپاق مظعت و ربک هدر

 ۰ یدرر ودا

 بولوا راتمو لعفم هدایز نار د ا هززک از و هلع لود لا
 ید I هرک ندرک یاعا میم وع هلن صم دات یا
 . یدیا هدکملبا راطعا یوراد ع رج هلا راظتنا هنسهحش

 قاسلایاک هرزوا كمر و تب وه هس را ود را یا هدو راه هف ر وق ولهسورو

 ۱ هلف رط کسا هلع تل هد هکدتسا ثامروک ندنزاعوب لوساتسا یسامنودی هدزکد هر

 ییدیدجت كنس هدهاعم قافلا ول هرتاکناو هدکعا راذتعا هایناس ینیدلوا اصم ید

 یراتلود دا هبس ور ۰ یدا هدتع و وا هلبا لعلو تلیخد یا هک ربا فلکت

 ندا هب هسلارف یهلع تاود هلا دعوو دعو عاونا قرهلوا لعفم ندنو هسا

 . یدرارویشیلاچ هعنمًایلک



 e هم وب

 هاب وهلا ریدش و كرد ی رادتفا هود SED جیل رتس وا نولانو

 هدن صا یلاصبا ه ولطم زک س كنتامن نالوا یریمض رکیاح هجایوروا هدنتق و قال راب

 لر لا هرک وب ندنتیدلوا هدناما ا هنقافنا راد یخد یمهبلع تاود ۱
 یهع ت لود بودا بصز یسحلا تدع ردا ینابتساس ند رالارنح يیدنووک

 هدنک | تاملعت هنسودنک هرزوا كملنا كبرحت هنهلع یرلتلود هسوژو رکنا

 تلود اا درج ید مر ها ا اا وراطق < یا شمرو |

 ثمشش هیدادما كنهماع تلود اضتقالایدلو قلا هقافا ءهرتاد هلا دی دم ىهي اع |

 كسش و ی هدتعم نومرام لارنح هدف رطل وا ندنک ودا ینىم هنس هعلاطم

 27 ودام «ینانتساس رز والا قوس لح نالک مزال یهقرف نالوا کم ند رفت
 لاحرب ی للامور هرزوا كجا روح هقافنا هاسودنک یهاع تلودو شمر و

 ناتسهل بوزای همان رب هملسا ناطاسو هبش یتسمشلاج هکمروشود هلالتخاو شاشنغا

 یضرعت و یفادت هلن ندنددح كنهملع تلود هشاس تنکمو ندنسابحا كنتلود

 . یدا شعا فیلکت ینمظنت ییهماندهع قاقتا رب

 ناه هلا لوصو هسراب هدرخ الا عس ر لالخ ید لير ود یصخم هیسور

 ندنفرط و میظنت همان هاصم رب هدنفرظ تقو زا كردبا رادتبا هنس هلاکم هطاصم

 ۳9 نا رف ی ییدلردنوک هغروسشت قیدصتلا لحال هرکص ندقدنلوا اضما
 ۳۳۱ ا هلاکم هام هدب واتندا هسا كاج هند لوا نار
 هدنن و هرتلکناو هسنارف ورندتقو ر هلکمتسا باوج یطق ندولهرتلکنا

 لک قرهتناوا لوح ه همسر ترو هلاکم ندا ناب رج مسر ريغ نم

 هد e تافو د و اک و شاب هرتلکنا هداننا وب هکوللاح ۰ یدلبا

 كب هدنقح یلوصح كنەلاصم یسلوا شمع هللا كهورک نیتسا برح هن شيا
 هلصخ صم هرتلکنا هحنساضتقا یتاملعت ودنک لتر ودو ۰ یدنا بحوم یهاتشا قوح

 ادم توناتلا هناسل كنارلاط نکیا رومام ھما ماود ههلاکم قافتالا
 هسور كن و ییلود هرتاکنا ندش دلواشمل | اضماو میظنت د وګ دوخ ییعمان هکاصم |

 . یدا هدکعا یعاسم فرص نوحا او قیدصت ندقفرط یروطارعا

 هدن رظن ایوروا لود هدر دقت ینیدلود لوصح هماع هلاصم یخد یتللود ایسور

 ۰ یدالشاب هنم ردلاقشاب ناه بوسلاق یلمحتو ربص هکدتارکفت ینغج هلاق زستشح ك |

 هجاسالا كرهلر و هلس یخ هنسودنک هدناکشت كنسهعمتحم نر الاب هجو رو
 هد هلاکم ندا نایرج هدسراب هلصخ ص زیاکناو یسارجا همسج تالدمت هاب وب

 كن ولهرتلکنا یغیدنلوا دعو ندنف رط واهسنارف یدر هنلارق هرتلکنا كنهروناه
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 1 ماش وج تاکرادن نامه كردا تاس یماراو رص كن ولاسورب یسم رب و رح

 نونع همت یروشا هدنراقدالکا ینایم ه رح كلود یسلاهااسورو ۰ یدلبا |
 . یدلوا رولیدیشیا یرلادص ه راع وشراق ههسنارف هدف رط یه كنايسورپ قر هلوا |

 ح ایس ور هدک دلما بلط تاحاضا ندنتلود اس ور عالطالا یدل هلاح و نوا

  ندفرط رکید یدنلوا بلط هلماعم وللوب هبضرت نوعا نکست یتدح كنسلاها

 | یهمان هلاصم یتیدلوا شمهلاضما ثلیر ود الاب کو رب هلکی رحت ا کیا ید |
 فلک ماطرب یح هم هدا لوق ثكنهسنارف بونا لوق یروطارعا هسور

 . یدلوا كرش ید ولهرتلکنا هدفلاکتو و یدلبا نامرد |

 هاغل وا لکنا 3ا اک | یاس هدف رط لوا كردا E فلاح هرس هقسل وب كن ردارب

 . یدا حعزتم و لعفنم هترابا وب ید یالوط ندن و

 هفاک تانمات كردا فطا هدای ز نصح ص اس ورب نالو هدسراب نوشات دداا ول

 هن ساق لوص كن رهن و ناه ا هک د اس ور هد هسا | شمر و

 یتسایر ودنک ید یلود ابسور هدلامش یابنالا لباقم هنسهعمتحم نیرو یتسمع
 كن ولهنارف کوب ندنغ دل وا شمر و رارف هناکشت قاها تاهر قر هل وا هدنتلا

  هنهاوغد كن | هلهج و ره یردارب ینیدلوا شما بصن یلارق كنملف كنولانو

 | نوجا باج ینهجو نسح كنسیلاها كنماف نکیارواک مزال كما ترا رح قفو

 هو هلاصم سک سه ورن دندمر هلکعا فلکتو باط والو صا یتسماعا تعنام |

 یدالباق یرلطولوب هب راهن ییهقيتلو قفا ب وشک د اوه ةعفد نکیارظتنم هنیداقعلا
 لولبا هرکصندقدروط هرزوا توکس هلا تغارف ند هلاکم نفرط زور دنحو

 قرهنلوا دع برح نالعا یی نع هنسودرا كنلارق اشور هدنرب یعرکب كنکنرف

 ۰ یدلبا تک رح ندسراب ید هترابان وب

 ۱ هسنارف یدسا وا شمشار هلا هقفتم لود لوا ندنس هب راح جیل رتسوا ولایسور |

 هلا ولهسنارف هده رصوش اما یدرولمهدارغوا هتالکشم و تارطاخ مظع یتسودرا

 فرطق هایسحیلاح فعضیلود ابرتسوآ ارب ر ۰ یدبالکد لقاع راک یش رک هکنج

 ۱ هناخاد یرلدودح یدنک یخد یک اع ج وساو هسور بولوا رو هغمروط

 یدبا رلکج هيم هشت هشیدادما كابور هدجاتحا تقو ندنراقدلوا شملکچ
 طاضناو هنتوق كنهترابانوب هدراهسیادبا هدکع ووک هدايزهنیرلتوق ودنکراولاسورپ و

 هتباغ عقاو هدسیوبانو ۰ یدبا یغاشا كب یلاح كناسورپ رظن هنسهرادا ماظتناو

 كنهسنارف قر هوا هدناصع لاح یسلاها یعاحنس ر القو هدقعابط هروهشمهعلق مان

 هر رک بم هلق هاا و هد ها نا م نکو لج ین
۳ 3 



 ا ا

 نںوسو ا 9 ندنهح ۳۳ قرهنلوا درطو ید ا

 ۰ یدا شملا ثدشت هطص او ها رج اداس دز ی ول هسا رف کلاغ |

 ۰ ید اهدنلخ ادهسنارف ییش قرق زو و هدکنملف ینو هداسالا یس شعزوو |

 نئدهاعتم نیل ود هد همان هام رک ذلا فلاس یت دلوا شلااضما كل رود

 ۱ ندن رود را ابا ا هل |یسهعمتح ن ر كنەسنارفەداننا ىت دنلوا هر اح عطف هلا اسور و ۱

 ۱ هدنف رط هواك راغاط بلاکسزوت وا رو بولوا (ی را < حاسم كس روس ردهقش ۱

 ۲ هل | هاش ینهف روق ولهسورو قل وا دویعمم نوخا ی جانما فن هماع تلود

 راو

 قلدصت یهلاصم كس تن  روطاریعا هس ور هدننافالم هلا یدنفا تحج ناریلاط وسوم ۱

 نودا كن رح هنهباع هیسور یهبلع تلود كرد ردنوحا هدام کیا وش یساعا

 كن وادرتلکناو دحام هتل ود انآ كن وله سور ید یخ ص ا یهدسراب

 هنسافل وا ۱ EN ES هم اس یی دل وا وح ربح هر هماع ت تلود هلهحو مه |

 تلود . یدشمر و ه ر رح ام یا شود دا او با

 كا ماود هدقافرط یب قرهناللوق هلبا هنایکح بولسا ید فرط یا هسا هباع ۱

 ندکمشرک Gi راع ی هنغی دنلوب هدلاحرب شوشم ك یس هب رکسع روماو ناسا ۱

 هدقمشالنای نامز قح هاب رق یر ندف رطيبا زسهراچ هک ولاح ۰ یدا ربا ناجا |

 ۰ یدا 0 عقوم رب هلع تک نده دل وا

 E یمسعت 3 هنهح لا مور كنو هر هی را هعا هدیل وطانا یلوصاددح

 یرلهط روا یرحیک ندنش دل وا شلزو EK یامان و نم اوو كرلفح وا 6 وج

 یرلودل وا نماراب هش ار هد راهن راګ كردا عمج هد ر وص ماع ربقت باح الا یدل

 1 یدا هدقفل وا فرص ر ەلد كم ردف وش هایمان تحاوم ندلالا تاب هن زخ ةا

 ۱ کج یلدا فرطر عیطلاب كن الامعتسا ۶ وس هلوقم ون هدنرب دو یمیمعل دادی دح ماظن

 رکف راحود یو یرحیک, FS كنار كددج ماظن هم وا راکرد ۱

e 

 اک هلب رم رغ كنهداز راجو كناشاپ یضاق هرزوا ییدنلوا ناس هدالاب : هکهلوش

 | یدا شمروشود هشالت ینماط یرحیکی یبهعلاطم ینجهلوا طقاس ندرابتعا
۱ 

 | ندنب دل وا ج ردنم یر رقف قفلوا لاخدا هنتح یتم > هلع تلود هعس ا

 ۱ ا ی و كاع د دح ماظن E ۰ یدا یصوصح لما كەس

 | ر یتوادعو تباقر راب رحیکب و شمردلوط یرازوک كنفلاخ هورک ید ازت

 | یه قترآ هدریدقت ینیدلوا ارجا یخد هدنبناح ییا مورو شمرترآ اهد هبنیم
 | عطلاب كراقحوا ىکا كره هطیرو طبض ةضبق كنیرکسع دیدج ماظن فرط

 ( هشیداو ژ



e 1۱ رب 

 هدقحس ور و یلغوا ناسا هد د و یمسمعآ دل دی دح ماظن 8 .هاکن و ۰ رای دا هشب دنا و

 هرد ندا مکحتو باغت هدف رط رر یی ؟ غوا نر ود غاط هد هن ردا و لغوالکنسرت

 ۰ رایدیا شحوتمندنتبا رس هبیلیمور كلوب هلتهج کج هیمرب وا هن راشب| كن رلکب
 E هطاو یک ینیدنلوا مانعا هنیرزوا نا رص یساو ۳ ۷ هحور

 ك رح یر ولغاط هرق راول هس ور هدلاح ییدلوا ا هنس رژوا برص ید

 یراعا النسا یو ور ود هلا ر و ص ندنسضارا هنسو یحد رلزسنارفو اوغاو

 ۰ یریک مزال كل ردن کا و رطلوا رک ت ع و ا زو
 كنهيلعتاود ناکباتا راد هنکح هلک مزال كعا تک ر ح هدلوب هن هلع تلود هدلاحوش
 درب یر سه هلغلوا رداص هنس هدارا نوحا یرلعا ناس ار ` ینرارطاخ حاول

 لاغ ردص یادختک شضرعلا یدل ا روضح ندرب یسهلح بولا هملق هحال
 رک اسع ) ینومضم ُهصالخ ۰ یدیشلرویب ناسحتسا یسهحال كنیدنفا مسن ميهاربا

 للا هرفاو رک اغ اشا نجرلا دنع یضاق نرو یسلا و نام رق نالوا یغوشا هناهاش

 ترابع ندرکسع كس یا قرق قرهلوا هنهلع ا [رهاظو رارصا هب یلیا مور

 دهع ضع ولوقسم رک | بوللوا هماقا هدهنردا دوخاپ هفوص هنا تس رت قجودرا رب

 هر هعق ادم هلغمل وب رضاح یسودرا هباع تلود هسردا ضرعت ههباقاخ عالد هلا

 هع ندنسست كنتهبلع تلود هدنلو قلهاوخ رخ ولهسنارف کاو كلدبا رادتا

 رلولب رص نالوا ندسایاعز ودنک گلاب ندهدلاک یتوق كن هینس تنطلس هتسردبآ

 كن ول هيس ور هسرولکمزالیدابا بر ود رار هللارک اسع لمم ردقو هلت دا هن رزوا
 هسا زما سم تجاح یحد هتروص ییاوبو كلر و یاوج ردلب اف ید یسهعفادم

 توو و وشراق هراعاو را قرهلل وا بدان ۶ رایصاع هلا قوس هس رزوا ناتس رص ودراوب

 . زدنراع ندنناصوصخ تالرتسوک توطسو

 هنسودنک ؛نوجما ےک هتداعسرد هلا هیفاو رک اسع كناشاب یضاق هنرزوا كنوب

 . یدبا ممصم یخ دیمیمعت هی یام ورك د دج ماظن هل اهلیس ووب هیفام عم یدل ردن وک اغا

 رام هبهامسرد A یا هاتف یدک لو رسم, یک ام
 لصالا ىف هکنوجو TT هنردا قرهنلوا بصن یسشاب یحاتسو هن رداو

 وااو فارطا قرهل وا هدهیافک دح یتارفن كنغاحوا یحناتسوب ینوناه یارس هن ردا

 ضارب هديا هلغلوا ریذ للخ یراهطبارو ماظن هتفرهتفر نکیا راش هدا هظفاحم

 یلاهاقرهلوا ادب قیرط عاطقو تارشحقاطرب هدنسهرا هنردا هللا لوبناتسا بولوا

 غالبا هکیب یتارفا كرانوب ندنراقدلوا ردبا ترضم تسد ءهلاطا هلدس یاتاو
 تاملعت هاغا دحا هرزوا قفلوا غارفا هنسحتسم بلاقر قجهارای هشیا یراماظن و
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 ۰ ىدا یب ر
 نامرف هعطقر نوجا یسارحا هدنعاط Sa ادّسا هحلسا مور كد دج ماظن و

 ؛ هملعم رکاسع هطروار هلما یناتسوب ید هدهنردا نخ دضقم هکیدا شلربو

 | هضیرف تعاضطا هنفینم نومضم هللا تئارق ینامرف یدنفا کاح بولپ ردنوک یلاع

  ندن رلکدلبا مادعا ییدنفا ؟اح امو راب رحیکب ثحدبا هدافا ینخیدلوا تمد

 . یدنلوا رادتا هنقیضت كنسهصق یعاط روفکت ارح ءللالاسرا نوبلاق چاق رب

 ۱9 تم توک هرادکسا ها ہک رک اسع هداوالامسر طساوا اشاپ نح رادبع
 هملعم و اسع كس ترد یعرکب هداس و یراوس ° رکصن دقدل وا لوغشم هلا تامراول

 توقىح ەن و اه روصح هعف د دنح مدقم ندنتع نع هب هن ردا و ردشهتک هنفرط هر ردا ها

 ناخ ماس ناطلس هدهسیا هدیآر فلاخم هدبابوب یخد اشاپ لیعامسا ظعا ردص ردقنیه

 .یدشمر وتراسح هیاشا نگر لا ددسع هلمناس یج ەد اتان دص وصح وب یر: رضح

 ۱ نداق EE یسهدام دن دح ماظ و ) اباطخ هاشاب نجرلادع هعقد رب یتح

 | ماقتنا ذخا هلبا لثلب هلباقم هیادعا درج مام ندنوب ےهلوا بایقوذ هلک | هکل کد
 لفاغ ندهقفدوب كسان ماوع ردکملبا ماللسا راد هنس هللا دادرتسا یه وصغم كلامو
 رد وص یت دلوا شمروس ود ( ردانعم بیرغ كب هله یشلوا

 بونلو ۱ یمظع ترادص وربندهنس زوقط یدنفا سن میهارا قجا

 ردص ردا روهج طاصم دقع لحو روما قترو قتف هرزوا لالقتسا و لابقا طرف

 هحور بولاغوح یسامعخو اقر یم هنغل 9 ندناسق هظحالم تلار رامظعا

 یقوادعو دسح كنساضخ هلغلروس ناسح یسهشال كن 9 وب حورشم

 هدنسهعاد لالقتسا ها اشا لععامسا مظعا ردص ۰ یدشلو قر اهد تاقرب

 تانک ميهارا ص وصانا لعو یبرابتعاو لاقا كتنطلس لاحر ناذفتتم قرهلوب

 تروص ندهناهاش فرط هدلاح ینیدلوا هدکعا یس هت رافد توم کج ییراوطا
 لوخد هو اه اور AL اب یضاق ه رک و و رطامخاریغم هاتيح یدمرو تقفاوم

 . یدشلوا رثاتمو لعفنم هللا تاقرتسا یخد 11 هدقدلوا لوق نسح رهظم هلا

 | هتیابمی هدن راهنایم كنادختک مهاربا هلیا مظعا ردص یراترضح ناخ میلس ناطاسو

 دشرو قداص تاغ ادختک میهارا مزب ) همظعا ردص نور هدقدل وا علطم

 ی راجازتماو فالتا نسح كرهد ( ردهاف هننارقا هدقلراذکشیاو هدتورو

 قمشالباپ یذوفن كننلاع باب نالوا تاود طاصم ا ا هلو

 لاقاو هاحصب رح و زغمکساشاب لمعایساو ا هک دتک ن دن دل وا لکشم

 .یدیشلآهننزوک یراقلاف ولردرهنوج|كم روش ود ییادختک میهارب|ندنفب دل وامدارب

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 ( ءنب)



۲ ۳ 

 یرحکی ید هدلوماتسا طقف ۰ یدا رولس هل | هلا هاب رکسع د دج ماظن رواطر

e ۱۳ رب 

 یاععا قحسور نالوا یزآرفرس كس راتاسعا یا مور تقولوا هلع ءاتب

 | مدایلتس تنطلس اذ ورد ک مدااصوصخ هاتا لعاب وا لک
 | قاهاوخریخ هرزوا كمر و ماظن هتلود هدکلرب هرکصندکدتا افا یلاحر ندیاذفتت

 | هداسفاو لالضا یبراناعا لبا مور هلا تباحا یدواو توعد هقافنا ینا هدللوب
 ۱ ۳ هک رح هنبناح ی لر : هل وا e یضاف شا تردابم

A 1یضاقو .  TTهرروا قل وا  e 

 | هناصع ییاشاب رابط امدقمو ۰ رایدالشاب هعمجتو دشحت هدنسلاوح هنردا هلتکر ح

 ۱ شمامروک نیرلازس یازج تقولوا ینارادف رط ینطصم ناطلس هدازهش ندا كىرش

 | هدنرل هن ایم مظعا ردص هلبا هيلا راشم كردبا راستجا هداسف ید هرک وب ندنرلقدلوا

 | نهذلا ففخ هما لاحرو یلاوم نالوا ندنارکفالخ و لصاح یتهحکی و قاشا

 | ندنناسل هللا راشم ٌءدازهش بودنا لخاد هقافنا ءریادوب یخد ی رار رحیکی نالوا

 | كددح ماظن و رطح یدبعاوم عاونا هن رانابعا یبا مورو هنعاحوا یرحکب قرەلوا

 هدانئا لواو ۰ رابدبا هدکما لالتخاو هتف باب قد هلا لاسرا رادغاک رمشم یتعفر ۱

 | مظعا ردص یخد کم اخ نیکو لا Ul رکید ندنف رط مظعا ردص

 | رازوس والو رلکح و یزکه لج هلا یمیلعت كلا ةياور یلعو ندنناسل
 | بوک روا ید یسلاها یرقو تاصق ندنراکدر و هغدغد هنقلخ لیا مور هلا

 . یدیا راشمر و رارق هناصع

 یحاتسو هنردا لوا كنج رد كردا عمجت تارشح ولتیلک هدنفرظ تقو زا هبلع ءان

 ی یوهعیابم نانلوب هدهصق مان یسکسا ااو 'یاغا دجا رکذلا فلاس نالوا یسشاب

 نا ب ااا لبا مور ا ینیدلاوا ر ا نت را ۰
 . رایدلبا مادعا ینساغا رانا نالبردنوک ندلاع باب تار رحاب نوجا كمر و

 ندن رلکدتا ماق هتمواقم هلا ناصع یسلاها هدقدراو ه یرولس اشا نجرادعو

 یندیسلاها روح هدقدنلوا تک رح هب ورايا نکیاراشلدا هس رت هلللاعا هن رج وق

 هدهن ردا کلب كنسلاها رلاضق وب لکد هودروارب لمکم هلو هج رک او ۰ یدتاناصع

 نجرلا دعو یدا راکرد یحهمهدا تمواقم یخد كناشا ته نالوا عمتح

 نالوادارهاش نوجارتاخذ لق ارحم بولواراچ ود هبهقاضم هجهرخذ یسودرا اشا

 برق كلومناتسا نوباه یودرا هدهسیا شملا روهظ لالتخا ید هدنغاط روفکت

 یسهصقیناط روفکت و رولوا لباق یلج هربخذ ندفرطره هلسح قفلو هدنراوحو

 [ را ی ریسک



 یک هو زی
 هدیابوب كرهلشود هشالتو مهو ندنخب دل وا هدکمرتسوک یی راهراما داسفو هتتف یهو رک

 تکست سا

 | وولوالاعاب ناوسن ۶ زی و لافطا قاطرب هچریدقت ینیدنلوا رادتبا هنلاما هب ربج و

 | صا یس هداعا هیرولس كن ودرا ود زالوا لئاف ىاشداب تقفذو مر یخد کو

 هدب وال وا لفاغیاشاب هدنحاصمیان| ینامعا یرولس نالوا لخاد هتساح هدنند وع

 هرز واكناشاب ینسهحشاط ولم هلا نوشروف هتفح ی هدننای هلبضرع كم رپ و دنا مادعا ۱

 موقع “قش بولیتروق اشاب كرهیعا تباصا نوشروق یلاعت هظفح نکیا شمقیص
 ۰ ردشغلوا مادعا لاح رد

 ردا وا ینح هدن س هحغل یلتفح ید اغا لععاسا یلعوا 7 هداتنا وب ها

 قحسور اغا ییطصم رادملع ندنرلددرورپ ودنک هنر ردشفلوا مادعاو لتق نکیا

 هلع دقت ر ضخ ضرع كرهعا مط ربت هل اداتسا هنوف یوزاب روز قحا بولوا یناعا |

 وا لا تنافر هب دا بد هلا تعر 0 هتل ود یاضر ل اصحهرزوا هن اع المر وطرب ب

 .ردعفل وا ناسحایسهناب لواروخاربم هيس ەچ ع KAS رح های وحاضر هلهح و وب |

 | هدروخ جر نکیا 2 هک افق يوو نوک هلا ات كناعوا کنسرو

 ًارخؤم اغا یطصم رادقاربو شفلوا قیقحت یتیدلوا یادفرب نالوا یرازاو څر

 یلعوا Es رق قرهل | ربخ ےک لوا ددا م كانافو هدنکب کی کهن ر ادص ماقم |

 كنسدنفا كر هریدتبا مادعا هدلتق لح هلا لاسرا هنحسور بودروتک هاسهطساو |

 ردکل ا یماقتا*

 هادتسشا رک ولع دافو هتف شنا اف فک سم هن راقدل وا ىلاخ ندکب رحم هللاسرا

 هدانا ښدلوا هشب دنا و شالا ءیداب هب همس تلاش ناهاوخ رخ یسهشح وم راخا

 راکهنتف و شالقو رارط و شابوا هحثوب ناو EEE هدلوساتسا نورد 18

 e ولا هنسامغل ناتسزازب ووسراحو رضاح هلاشتسا ی روهج هر ردا ا

 ۰ ىدا رحم و 0 راد 5 نوش هاتهح یرلفدل وا رظتنم هتص رف تقو ۱

 هب یر ولس اا نح رلادبع یح بولوا باس هتسم را ثكناشا هورک هسیاوت یدلل وا

 | هتاصعهورکیمادعاو لتق عوقو هلهجووب كن | هلغت واداسف کک

 | كب لیعاسا یزوریسو شمروتک لزازت هحیابخ هنتیمج هنردا قرهلوا تیشخ ءیداب |
 | :لبخ نوا هداعا هنن رب ولر یران و هللا فنع هاکو فلعل هاک كرهاکه هن ردا ید

 ۱ تارب رحم اي ًافخ ر نارکفالخ اا دوما هرو تر ۱

  یهبطخ هتفه کیا رو یراقدلوا ردا دارا یراقجهبماغاط هثدلوا مادعا ران وب |

  یرلکدلبا راستجا هطاقسا ییهانتفالخ ترضح مارتحالا بجاو مان هلبا راصتخا



 ٩۵ e بس

 | روس غا نالوا مزاع هدصنم یلوطانا هلا لاصفا ندنتلایا هرتبلس هدانا لوا هتشا

 | یزوریس هدهاشلاید یلالتخا لاحوب نکیآ رک ندهنردا اشاب یکب هداز اماب یھاربا
 هرک اذمو هرواحمزارد رود هلا ناکدرکرس ناهاوخ یخ صو رکیدو ك لعامما

 | ددب روم هو ENES ندب راس اف ماطر هیغاب هتف كردبا
 أ 4 . ۰ ۰. ۰ "

 | تاکنساو اضرا یراودنک هلیدهعت و دعو یجب روب هدعاسم هنرلاءدتسا نالوا

 دصاقمو یدابم هلیالوخد هنوباه روضح و لوصو هتداعسرد كردباراغلا هج راکسو

 یروهج كردیک هیهنردا بونود هلبا هبوجا ضعبو هدافاو ضرع هطزوک یتیمج
 | ییالبدوب هدیسر ( عارصم ) بولک هلوبناتسا هرکص ندک دنا هداعا هنب رلاحم هلبا عاتقا
 یسودنک ك رک نیکمعاریشبت یتفیدلوا شملصاب كنهنتف هلیسهمنعز ٭ تشذکر خم لو

 هلا اشاب رکب هدمب و یدلوا یهاشدان تا رشت و تافتلا رهظم كب لیعایسا ك ركو

 . شیدلوا ناور هنناح یراصتم ید اشاب ن نجرلادع

 ندنفدازا سرا فر رلو ارعو سارا رام ها ی مصاع
 . روللوا جرد هلګ و

 هلع تلود نکیآ لکد هدامقجهنلوا ماظعا هجردوب هاظ یسهدام هن ردا ( ضارتعا )

 بو قلوابلسنم شیاساو نما ندادک و یابو برطم یک هدزنافوط ءیتشک ندن ون

 توا هبصق و نیش هکل ءرادقم لاح تلود نالفا رو یر نو
 مور هسا هدتعهح وب تولوا رصحتم هیلیا مور طقف هلع تلود ارز . ردراددب

 | ینیدلوا یرلاخدم كنسلاها هراس راطقاو رضاح یسلاها یلوق غاص زکلای كنلبا

 اشاب نجرلادبع یک هرانک ندرلنا یتاخ یلوطاناو لوبناتسااصوصخ بولوا یهاظ

RES ۱رهق بوک هک هدنرا هلاوح یک نیهاش هلا یکسع للعم زواحتم ى  

 ۰ ردانعمر هد وهم اورو كاب ردقوت ندتعح هلوقم لوا نکیآ رمان و ۱

 هد هرهاط تروص رالوا تسم دن هراد هدننمض هروک ذم هعقو اعقاو ( باوج )

 یلوطانا ؛یماع و وا كنقاخ نورب و نورد هدلوساتساو قلدوات راو هس وب و

 قفتم یونعم هلا تھ لها هداوب و هل رال وا راز ندنلاظم هلعتلود نال ۱

 هرکیدکی یرللق هلغل وا ققحتم هدنردنع تعمح قرف یررمضلاقام كران و و ۱

 هدهماکنه ون ییلخ لوماتساو یلوطاناو ییا مور نوت هک ایوک ندنفب دل وا قفاوم ح

 ردشل وا دوم ور یرلترشاسم قرهلوا تهحکی و لدکی هداوعد ۳ بولوا دوجوم ۱

 و رخ وارو و سکه یک ا | یددیدح را ع نالوا هدننسعم اشا نه رادع هک دلاق

 ارز ردررقمما یرلکجهبعا قلرارایوقلراب هرزوا هاولد هدصوصخ وب هلغلوا |

 یسهراسراطقا كن امور هققشلایف نکل بولوا تراعع ندنناکس روک دم رطق ناه

 (تدوج عرات) }¥ اج )



e و F- 

 و رح او هدار راسح هدنل وطانا  Eقرەلآ لدن نام یر در دح

  Oرب رحم 9۱۶ رداصمو گن كره رب دکح هنر ردامو رد یامهمو هحاسا

 لام نالوا ناعم هایمان هبرکسع فراصم بودا رستو سرت هبا هارکاو و

 یرلکدتا ذخا ندنرلحاص كررح رف كرهد تاوداو تالا قراصمو ی یربم

 ۱۳۵ اسان هبنرم رک اسع فراصم [ددحم هرکس ندکدلبا مو لکا یرلودنک
 | هلرامللا برت یهسو رح كلامو تبذعت و رارضا یهللادانعهلهح وو بودنا هنابلاس

 ا تلود لرد یدانو بیس هب رلنآبعا یراهد هم وفرع رک اع

 یرالاوز هلتوادعو ضغ دیزا ندولقاحواو راکرد یران ورد هک هتب راز رس و

 كن رف یتشاط نلوم دات لاا اعاد یرلثسخ ولفاح وا هقش ندن رافدل وا راکتساوخح

 یرلداپرفو هلانو ۰ ردلا لوق یب هرفاک صّلاصخ یمهلوقم هت راو لوخد هته

 ۱ كداسع یافعض الات 0 محا مو هدد ماطم نالوا دادش عیس زادنا ننط

 ۱ امر گکدلوا رادفو هاستسو هسرالوا دادسو روح هخاشود راف رک

 | راردبالاقتتسا لابلا يمص نع ینوئسو تفایق یراقدنلوب هل راما رافک او لیلضت
 اب رقاو اتشاو د هلبا هشاتکب در کاش ہد رسالو هدلوسناتسا یراهحو یدبا |

 ندنرل هبلاقمو هبلاح نارق یراکح هىا دصق ءوس اعطق هنفرط ولقاحوا هایرالوا
 یسهداز هلاخ و هداز یععو هداز ردار و ردار كره یتح ىدا اد وهو مهفنم

 هدهلشقورب یسودنک و هدنسهاغقهشانکب لواهلغل وای رسکب یدن واشیوخ و كد زب یک

 داهج و ازعزب اصوصخ یدرلردباجرقح تیاعر هلرب ددر هشم وا

 هلبا رانا اهدري ر ولا هزغد كملنا هیراحمو هصانم هليا مالتسا لها زب یرکسع |
 فاکتتسا ر الا فاصم اضتقالایدل هلی راملبا راکتتسا اسآر یراز راکو عازب

 تفح ی راکدلیا تشن و هدنراراید وراد یرلهشب دنا هشمهو رد زاشا ی راکع هد

 ۱۳ اد رز هراودنک راهلق هداوناتسا هاغلوا هدنرارادرک و راک وللتم قوضو

 هوطخ هبناحورب هروک ذم تعم مرحالف یدراردا ین یل وا بایاهر هل رق رب
 هدهلهو یادسا ندنرلرانک یلوطاناو ندلوماتسا هتبلا هدقدلوا دوروو هجون زیر

 همداق هاب رلهعومحم تنه ید رلنوب هدنرلکدتا قاحتلا كردنا لاقتسا یهقرف لوا

 هشيا هدنسهاتسم علخ ینآ یرکذ 5تن ۰ ردملسم ما یراقجهلوا الانا
 كنىراترضح هاک | لد هاش داب هقما هققدود س یدلوا دوهشم یراقح هبمازاب |

 ۳ و تان شال هدهح رد لوا هلغلوا یرام ولعم كنالکو یالقع شک او |
 یهتنا . یدلیا ثارا یتلود ناش

 ی هدلوسناتسا در هعف و وب هرو هنش داشالکاا چد ندناوج و كندتقا مصاع

 6 كاارکالخ )



e VY قم 

 ۱ . هدناب عقاو لافو روبهلوا كعد: را تدح هلا ی اقلاو تاک ا ۱
 ردق هنمظعا ردص كل رصعا ندنلذا را یرحیکت نالوا یتشارا هاخ هوهق ءاط ر

 ۱ هر ۹هس هر 4 شا 4 ییل دل وا هدقالخ فرط هلو قاخ قوح 5 كو هاوکب

 ۱ كتموکح نت یدا لکد یلاخ ندو رطح كي هنر اهد ا دک زا

 .ردشمااتوعد یراقلاف كل وساهد نیم وس و زو نوت هدرطخ صار هلو

 ترد یعرکب هدیوک روا تموکح هننرزوا كازسبدا یرلکدتنا كلذارا ةاطرب ارب

 یبراقووناش هدنرظن رابغاو رای كنسودنکی سر و دا هداعا نهملعم رکاسعكم

 ا ا CTE تم ۰

 نالک هروهظ هدعب هتشيا رونلا لصن کوا كنلذارا یرحیک و رولسهروک شيا هن ۱

 كنامدقمنالوا ثداح هل واخ رو نولت وللثمو كتموکح یمهعش هعقو یناطاس ك

 ۱ قد وطن ام ینوک یتدوع كن ودراو ما اس ناطلس کل و ردیسهبعیط هحش |

 | هتسارحا اما ردنلع وشود قمعو ضا رع هوا یشا یتج هاي تلود رولس هلند

 | یتارطاخ عاوناو بجوم یذوفنو ناش ةصش یسهلورک هرکص ندکدتا تبشت |

 یدبا راو یر هسالوا فوخ ندندابف كرا رحک, هدلاوحا ءیدام رولوا بلاح

  یلقروق نوچ قترا هرکص ندقدللوا رثکت هبنموب یرکسع ددج ماظن اما
 غ دن ول رک و هدنس هه رادکسا TIS ا كناشاب یضاف

 یدیشلواغلاب هک زوتوا یرادقم كنهملعم رکاسع هدا و یراوس نالوا دوجوم

 | ءدنرلرفس رصمو اکع نکشمالوا غلاب هراهبنرهوب زونه یرکسع دیدج ماظن

 | یسقرف لوک كرلن و هدزوا یشدنلوا نام هدالاب هقس ندک دنا تقال تانا
 هشیا كرات وب مدت راقت شمردلس ی را دح هلا هلغ هنساشا ولعاط ولتلک

 هغراق یهدهنردا كتسودرا اشا نجرلادعو یدزمتسا لبلد هقش هنس راقح هاراپ

 هابتشا یب یجهدا ناشیر و دابر هدهلح رب یتارشح تعج نالوا هاشم هنکن رد

 ۱ ۳ یرلازج بیئرت كنراناخ تلود یهدلومناتسا لواب لوا طقف یدا |

 دودا بید ات دارا و طارضکعم راه قا قندی ماظن هد راقاقز لوااهد کل و

 هراس هلا ۳ یرار ندنراشاو یدیلمامر و نادم هنس هب هسهر رو تكلا

 دات ید یراضعب ندرب کا نالوا یتاخ تلود هلبواو شلرتسوک تربع ۱ ِ
 ولتمو کلاتحاو یدبا رونقاط یبدا تقولوا اهد نکنه یدسلوا شلدا ۱

 هسا قجهلواه نکلیدرلردبا ثادحاهنتفرب رایرحکی هنرزوا هددش تا ارجا
 یسافقو یس هنسز وقط نوا ۰ ىدا را زا زی ماظن و رت د رولوا ۱

 هحوف نالوا یوفو یک یرک هنلاوحا كتفولوا هرزوا یندللوا رک ذ هدنسهرص |
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 هکیدلاق ردوب ید یسادؤم هصالخ كنس هلاسر مان مالکلا ةصالخ كنشاب ناکس

 لور ماس ندرودح ره نوجا یسارحا كرطخ ضار ی لاو لوصا د دج

 كەمسج بوطخ والثموا هک نک : ONG ر ذاحم قوحر و زامهنل و

 | زنم ك وا دع ند هد قالخا كنراسحو تعاحش هتشا زامهنلک ندتسهدهع

 جالس و كنهلع تلود ی رکسع ددج ماظن وب لات ۶ رد وب هک

 كح هدمالامعا ینا هدنلود تقولوا هکهراحهن یدرولس های ینکیدتسا یه هلکن و پولوا

 هدب اح لا مور كتل ود نکا راو هملعم AE ردوو هبلع ءاس یدیعو لا ر

 هدل وساتسا قرهل و رو یقارادفارط یرحکی و یدل وا ۳ کج هل هرلهحیمکح

 : دنا (SU رک ن کرک سا هتف و داف

 ملس ناطاس ه دیس 4عم ی ادتا هدقدل وب ماتخ یاس كن هبمسلس عماح هدرادوسا یح

 هنیدق مدخو مشح باسا هيه مدقم زور دنح راذلک م زال یروضح راسو یلاع باب

 رب © نکیشنا لاحعتسا هرزوا كم هتسهش رادکسا یخد رایجریسو لاغتشا

 | هاسلوا رشتنم یئداوح شعا قحهلوا مالس هتسس فص یرکسع دیدج ماظن هنیرپ

 ۱۳ مو ار لعاب سونلخالس خومعلالغ رايب |
 یراکدتا راذک هتسهش رادکسا كردبا قافلا هدنرانب هرزوا كما فده کشت ۱

 هرلب رحیکی قاسلایاک یصوصخ قامالس هلراظن فرص ندال | قحیلوا مولعم ۱

 ناس کج همم روک هدلحم جراخ ناف یرکسع دیدح ماظن و ینح هل وا رمهحنم ۱

 هرزوا قلوا قلهعفد رب زکلاب هروک ذم مماح هرکص هتفه دنچ قرهلوا نیماتو
 هلفلوا نورد غاد رب كوب هتلود ناکرا هدام وب ۰ یدیشلدبا قامالس ینوک هعح رپ

 زوج وو راشم راغازوب ردقوب هشاتکب مز صوصمالع راقاح وا یسا) رباز

 هد وهس ردلکد یشرولک هرطاخیساغلا كرلنوب راشعا تمدخ لزوک هتلود وری درلهنس ۱

 سم ی راتعاحشندف رط ر بودا ادم هم فص هدر قا ما ص نوسغلوا هسوس و ۱

 هلرازوس والو (ردکماهبلغهنمشود هلیارکسعلعم یخدندف رط رب وراقاج وا یدقنالوا
 ندقدنل واغالبادرادقمنال واممصم هملعم رک اسعهدهسیا شماشیلاچهنناکساكراپ رجیکب |
 ینکج هیم هل رب وراها قوج رب ندهنیززخ هر هدوهبب یک کل واهناراوختفم قاط رک

 نظ كرلنا . رایدبا هدقلوا راکشلد رای رحککی هليا راکماحتا هعلاطم كردبا شب رد

 ۰ یدیا رب درب شاک اب كن كمر و نادیم ردقوب هرانا نکل یدبا یرغوط ینیمحو
SBمومعلا ىلع ا  EE OEلر دح ماظن یدلشالکا یراکجهدا  

 یسهیق و مادعا یرانلوا رضم كن هدنرلجما تواداشوق یفارطا كرانوب هلیرکسع

 ( ضب )
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 | كنىرادسفمى ر حك تقو لوا اهد یدیسل وا شلدا مانا تربع هلبا ین هعقاوم ضمب
 تسمه سا

 | هدلاح یتیدمهنلوا تراسج ه اارجا ولردو اما ۰ یدرولوا شمقلاق ندابند یترضم |

 هور ینجهبلوا لباق كمي و ماظن هتل ودو كمروک شيا وشراق هراب رک قترا
 . یدشلوا تبا ید هلا

 شمروشود هتشهد و فوخ یک ره یسهعقو هنردا رک ذلا فلاس هبسبا لاحهن ره
 هناذفتم كنابشان لیعاشا ها سه اجا تک هنر لو شا باولقا
 هنسهیعاد ماقتنا ذخا هابسح یتوادعو ضغب نال وا هادختک م یارا صوص ا ىلعو

 عفرو عفد كناذ رب نانلو هدنرادص مو هاخماشالک ا ۳ تخت مو

 هقحا ندقحآ یسهلکوروک یهتف ش 11 ولە رطاح رب هلو هلیس ادوس افرو اصخ

 رابه یتفاح و تافغ کل و ندا هنر ال .داتو لزع هلسلوا كعد تنابخ هتل ود ۱

 ی كا زکلاب هدهسا ندنساضتفا ا كتقولوا یادعا هلس هسملوا تردعم

 یا نوت ن یرظ هارد تل رظن تند تهی هل
 | مزاع هرز وا ادعا كناششا ندیمالسالاخش فرط هدر و ندنخ دل وا ظوحلم

 هدنفح یرللاصتساو هلازا نوا یراقدلوا تعئام هار دس ههبمالسا تازغ نالوا

 زکلای هد ولاق یدقا مالسالاخش هابسلو عوبش ود شلر و هغه رش یاوتف
 قرلوا مدقتسات هدتن کسا كنلود هلکنوب نبفلاخ هورک هسنلوا لزع مظعاردص
 تا و كلسم لیدر هحتل ود ندن راکحهدا لالدتسا هنغی دل وا فقرتم هتص رف توو

 هنسارحا تالدىن هلهح و قحهلوا تنماو نانمطا رادم هنشلامو تمالع هغیدنل وا

 هلام رو هناصلاخ ید یللازع كنسودنک یدنفا مالسالاخیش یتح بولبروک موزا
 ین هبهسورپ هلبا لزع اشاپ لیعامسا هدیجر ُهرغ ندنفیدلوا شیلا راطخا قرهلوا

 | هلبا لع هرز وا كعا تماقا هدشهاح یدقا دعسا دجا.هدار اص مالسالا خشو

 | الاحو ی ییا مور ااسو مظعا ردص اشا یماح مهار | ی ماعا یر کو

 مالسالا خش یدفا هلاءاطع دمت دسلا هداز یدنفا فرش نالوا فارشالا بش

 | لیوحت هنسهریزج زقاس ندهسورب یسافن» كناشاپ لیعامسا هرکص تدمرب یدلوا
 . ردشمللق

 ۱ هاشر (۲۱) هدلبد ینروص كن واه طخ نالوا رداص ۲ ی هدیدجح ردص ۱

 ۱ . رونلوا دارا
 ۱ ی رک اغا نامع یسادختک لوق ندنش دلوا لحنم یعاقم ینلاغا یرحیکب هلهج ووب

 | هنر ررب قب رطلا بس ناطباض هلبعوقو هلساس هدنعاح وا یرچیکب قرەلوا ی .اغا

 عور هنهوررک یرحتک» نالوا شحوتم ندتتطلس تناح 7 ءان هت راکدلا عطق

 . یدلوا شر و هضر ۱



 هداز ماسالا خش راک نع اراک یدنا هللا ءاطع ار ز ىدا هدامرب ثاح هلسهدیا ۱
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 هلازا یلشحو و هس وس و كاا هبلصعت راکفا صد یخ شم كنىدنفا هللا ءاطع

 هله یلضف و لع هجرد هلکا هبلاع ۳9ص ءقلت و دخا 0 تدم ندیدنفا بنمو

 کلا وقو ضر و همازلا ی راقله را هدلاح شدلوا هدازا ندناس تفلک هدندنع

 تاذرب قوتمو باتح ندرایش حودقمو هورکم ولردهو قتمو فضع زالا یح رخ

 یسولفرط د دج ماظن هتنطاس ناکباتاو همیلس ناطاس یسودنک رار هلتسلوا

 ما یسل روتک هتخسشم ماقم هدو ینایلغ هیصعت راکفا هلو ندنشیدلوا هدکمرتسوک

 ۰۶ ندماظع رودش تفولوا هلعءاس یدیشلنروک قفاوم هتحلصمو لاح احا

 ۱۳ رد روا متهم قرلوا رومام «هلاکم سلاح ورندنقو نل یدنا تل

 ۳ دنا ءاطع یک روننروت تنا هتخبسعم | رظن هتشیدلوا شما تسک فوفو

 كب تمصع یغد ینیرش دنسم فارشا تباقن نالوا لحنم ندن آ قرهللوا حیجرت
 هدلاح یت دل وا تبصعتم تاغ هسبا یدشفا هللاءاطع یدا شلروہ هبحوت هب یدنفا

 هلکع روک یرادف رط دیدح ماظن هتنطاس فرط ندنیدلوا راکایر هر روش

 ۱۳۱۲ رو هتشو روتر و هایز هجا ید هدنناپ كسا هقتع راکفا راز
 | یدنقا هللا ضف روهسشم نالوا نیتسارلا عماح ینعی ندضیف لآ هدر و ىدا

 شما ع وا هرلررض مظع هبلع تاود هسا هدن رالافا تفو كنادناخ و نولوا ندان

 | ید ندنسلروتک هتخبشم ماقم كندنا هللاءاطع هرک و تاوذ ضع ندنشیدلوا

 کرد هرکص ندکدتسا هباکح یصوصخ وب یدنفا مصاع یتح یدیا راشغا مژاست
 ۱۳۰ وا نایاع یرامواشت و نابعا یروهشم لث ( زا لغ هماعا)هرخ الا

 ۱۳ ارد :دفاس ناس ج ر ته هنیرزوا كن تمصع كن دنقا هنلاءاطع

 میده یا هتخبشم دنسم هلغل وا بذحتم تاغ ههلا راشم یرلترضح لالا ماس

 . یدلبا ماس 0 هنفک هاب د هک اب ار اف یوتف كج هر و هنقحو

 ۱۱۳ ۱ یادنسک هلا لالقساو دوش لاک ور دهس زوقط یدنفا مس میهاربا

 لاصم دقعو لحو روما قترو قتف هلهج و قفاوم هب یهاشداپ ترضح هاوخد قردلوا
 -ندنف رط ناراکهتف هد هنردا هرک ون نولاغوح راناسدکح یلاقاو تشح هلک ما روهج
 ۱ ۱ لا تم دلو یرتفد رس یخد ا نانلوا باط یسهلازا

 كردا یهاشد اب تصخر لنصح هدناب و بور ا ولربخ هدنقح قلو هدنحارتساو

 یەم را تسد سغ هرز وا یبس# كن دا و دیک منا لزرع ینوک یجنح وا كىجر

 وا لا ر EN یجوتکم نالوا

 یدلوا هفللخ رس كب فور ندافلخو یحوتکم E نسح دم هفیلخ رس

 (وو ر



 هک ۷۱ رب

 یک یرادرتفد دیدج دارا هلا یدنفادىش ر ییطصم یرادرتفد لوا یش هدد رص ول و

 هداز یدنفا هان یل هروم نانلوب ینیما رتفد ندلاحر یالضف هللا لع یخد یدنفا

 نسح و یرادرتفد یناقش كيدحا یرظا ولتلیاو یرادرتفد لوا یش یدنفا نامع
 دسلا نالو یرظان هناخ هربخ بولوا نداماع تاهدو ینما رتفد یدنفا نسح

 لزع یاب یحاتسوب نوک لوا هو یدنلوا بصن یرظان ولتلایا یدنفا نمار هبلادع

 هلشاتک ادختک هصدقمو یدلوا یشاب یجناتسوم كم رک اش نانلوب اغا یصاخ هنر هلما
 ینوتکم هنر هما لزع ید یدنقا دعسا ینیما هرص قسا نالوا شل | هب یلاع باب
 +. یدنف نت یک اد ا تاب نابم ندسام دقت سه ول

 بوراص ست |یفارطا كنهناخر هد رح ندیا روهظ هدقرمط هلاص هدنامش لالخ
 دایرفهدلاح ین دلوایراوخربش لقطار هدنغاحوقید نیداق درا و هدنسهط وارب
 كنهناخ نامه بوناب لمحو ربص كحمروک اغا نامع یماغا یرحتکب یتیدلوا هدکعا
 | مدهنم راوید نکیا هدندبق صیلخت یراهرا لوا كردبا باترب هنیرزوا یراوید
 كنوب ۰ ردشل وا رتسک اخ ید حوا هدرصبلا ةحمو رو هلعش ةا ةداتفا هلغل وا

 اغا ناسخ ناولهب یسادختک لوف هایعوقو هس هنب هدنغاحوا یرحتکی هسرزوا

 . ۰ ردشلدیا عیفرتهبترررب هجن راقب رطیخد قاحوا ناکرا راسو شل وا یساغا یرجکی
 درک تال یدنشار هراس نرومآمو الو هرز رایت دف دا لا

 ۰ NET هب هماع راکفا هفت وا ید هلماعم یخمام یەم هدنعح هل توسلارا

 فر راکما هڪ هی ورادا كل وصا د دحج ماظن ورد دنفو هو هباع 5 نکل

 از تر وص هلو نکا شیلا عطف م لح هدقرت قل رطو نشا

 بقرتم ا فسات لاک هنکح دارو ل هب ندنوب هدوراباو رطاخ هدر

 . ید رظتنمو
 دعا اف ول هحم هلا طس ون ضرع هنشیا ناتس رص یراتلود هس وزو هحم هداناوب

 بصن سنر یکروهرق نالوا یرلهدرک رس الاح قر هلوا تسب رس یس هفت اط ولپ رص

 هرزوا لاونم یراکدلبا ادا هب هباع تلود فرط كا رالارق لدرا امدع هلا نیسعت و

 یصن كنسیرب رکید هلیعوقو لح اب لدبتو یسل دیا عطق هبوکر ړو رب عوطقمو ناعم

 قالفا ناتسپرص ید ول هسورو ی راصوصخ یسلریو هطبار قافتالاب هدک رلک مزال
 ك كو ند ها ناس یالسا ىسەدەولو قالفا هد ول وا تکی رب و نادش و ۱

 دیس هعسو ودا شا اد یا سا یا را تا شا شا ا

 یالوط ندو رصع یالقع قم هنغ دل وا تفکر وو رمحم تاغ هس ودنک



 لس«

 تکرح اشاپ ورخ یسیلاو هنسوب ید ندفرطرب بوسیروب هنیرزوا ناتسپرص هلا

e VF e 

 یا القتسا كناتس رص یخد یس هصالخ كفیاکت ییا قحا بوبتسا قعوقهتروص قفاوم
 0 تلود ردنا قخ هلو هیون هسا و هئا رف یدا تاراع 2
 بعرت هتناتمو تام یییلاع باب وند یعرولوا راح قمردشراق یر هقش هنس هبلخاد

 هایصحت یتنکمو توق کلواو نوسشلاچ ه«هظفاحم یتقوقح هلع تلودو رنیا عجشتو
 . ید زل وا یلاخ ندراطخا ود نوسشقلاق

 اما ردشاک هلوا هرادا هلیتروص كلکی ےدق زا نادب و قالفا هیلع تلود هيلع ءانب
 ترورض ه یدمش نکشک هللوا هرادا ی یایاعر وردەن وا یس هف اط برص

 ا ۲ ورو هجم ود لوف هتک هلالقتسا ءرادا هلا زارفا هکردشمنا سم
 ۰ ردشمر و در باوج

 هنلک رک اسع اشا مهارا یهردوقشا یسلاو یا مور هرزوا یدنلوا راعشا هدالابو

 كم ر و هطبار هد اعسرد هشا قر هلوا راح ود ه هش دنا و فوخ رلول رص هلکعا

 محاربا نکل یدبا راشمردنوک ص وصخ رومامرب هتداعسرد هدنلوب نامتسا هرز وا

 ۳ هلتهح شدم هلو هربخذ نقاک هرکسع ی هدنتسم هدندورو هنسارګ شن اشا

 ندعحشت و لالضا ید راتمشد بوراش راول رص هسرزوا یسعا تدوع هبهردوقشا

 د كنكلىلاو یا مور هن رزوا كن و و یدشکد e كشيا هن هل رامالوا اخ

 ندنکیرلکمزال كل دا ک رح هجولتوق هسرزوا كناتسب رص هلس هلاحا هنر ندارزو ,

 هن ردا 1 ود دنا ا یم اقشا ولغاط اكو راکت یذوف هحشلا مور هدا لوا

 0 0 یأر كکی لیعامنا یزاورس نالوا راکشا یقادص هدنس هعقو

 هدلاح شدلوا یسلاو لبا مور رزو رب یتج هلوا نامطم و نیما وا

 رادرتفد ینیم هنکیدابا اهناو ضرع ینغج هشلاچ هن اراسن اح هلا تعباتم هنيرصا امناد

 یتنما كنس رلنابعا یلیا مور ند دنفا ییطصم جاحلا یرظان هرخذ نالوا عبار قش

 یم هبنس ءدارا كر هللروک سام یت هنکللاو ییا مور هلتسهسالم قل وا

 دادعتسا شود هدقدلوا توعد هک یلاع باب نوجما تعلخ یاسک ۱ لاصحتسالاب

 دوحو لذب هد هراس تامدخ هللاا شدم وا لمحتم هرازو نارک را كنتساقو

 نسح هدنتحلصم هروم مدقا ندنوب هلکمنا فاطعتساو افعتسا كردبا دهعت ینکج هدا
Eمور هلساونع ال کا هاب نا ر زو یسلاو هروم نالوا دوهشم  

 هحوتلا یتلایا هروم هلمط رش یس هظفاع شد هاش اب دحا دشروخ و یلبلاو ییا

 لحنم ندن | یدلردنوک هب لیا مور هلت روم ام رکسع قوس ید یدنفا ینطصم

 ه یدنفا شم ینیما هبرآ ید ینراظن تابوبحو یتارادرتفد عبار قش نالوا
 یدلرومس هح و

 ( ناسولسن وقف إل
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e ۷۲ روی 
erra,یو  aت :  

 را هم اندهع یرامللا مادختسا نامحرت ند هبلع تلود یایاعر هدنراتعم راسواسا وف |

 یتازابتما قلن ارت د رج یخدیرایضع ندهباع تلود یایاع رقحنا بولوا ندنساضتقا

 كسول وقر ال داة رر واك ترا هدیلاسل رس تروصو هدنتشهدنح اها هل ازا رحا ۱

 قلناه رت همان ودنک هساطعا شش راز هش رب ندرلس ولسن وق هدلاح یا دلو اهدنتمدخ ح

 دخا وا ی یرلمضعا ند رافارص تداعسرد یح یدرارر دتا ا یار ۱

 اح یترهلا یئارب قناجرت هدنتبعم یسولسن وق یتخت هنا الثمنکیا لوفشم هلبااطعاو
 هدنسا رحا كه راس فلاکتو هییساطعا اد یدا راشمرک هب هنج

 لامعتشا ءوس هبدهع قوفح لصاماو یدرلردا ثاربا تاب وعصو تاالکتشم ولرد |

 صق هساد راو رک و دکل روت لا هنسهکلم روما كن هملع تلود قرهلوا ۱

 تاذلام راس واست و دن ان هارک ادا دین لا اارفتسا سه لا
 نالواشفلا هلا لامعتساءوس هلواو كمالر ویتار قلناه رتهااعر نابلوا هدنتمدخ

 سراب تشک و یدلدبا ذاختا ماظن هداننا و یراصوصخ كلدبا دادرتسا راتارپ
 . یدلر دل ید هبیدنفا بم یسحلنا

 هسا وب بولوا صاخشا زسرولب کودینو راک قوج كب هدنداعسرد وربندنقو رب و
 ته ككرلناخ نالو دوحوم ده اف هلل وا ندداوم كجهلس هرب و للخ هشیاسآ

 لاوح الا لوهجو یساغلوا هوالع هصرع ندج راخ و هطوا هني رانو رد هلضف ندنراهلصا
 هدنتروص یناکد دنلعن و هناخ هوهقو یراهطوا راکس و ناخ نالوا تبمو نکسم هنا

 یضانو تمهتر هدنرب كنهروک ذم لاو یساملاب راناخ نالوا ریعت قتلوق

 یسوقو جارخا یسهلج كرانالوا نکاس هدنجا هدقدنلوا ذخا هنسکرب هلبا تکر ح
 یراهطوا نیلهأتم هسیا هدنسهرا تالح نوجنا قمالوا نکس راکبب ید رب و دنب

 نک کدو یسلنوق هنلکش یراناکد فانصا هروک هنساضتقا هسا هدرازابو وشراچو

 رانشنهش قاو الا تحتو افناهحو یسماشلوا انب یرآ هطوا راکس هدنرارزوا

 راساویطخ یان شنا ناشر اقم هماظن یک هم فکس ا ف
 ماقم نو دال .رزوآ قملوط قلا روت قر ا E مان يا
 . یدلدا هبش و صا هرارومامو

 هدن رلکدتیک هن رايد هبسور هلتراحت یرلیضمب ند هباع تلود یایاعر وربندتقور و

 هېسور یو هدعب بوردتا دق ود ندنسهعبت هیسور یبراودنک هنن راهط روب اسپ

 هلدس كداسف هوب رکو هل وب ندنوب ندنراقدلوا ردنا هلیسو هنیذخا یس هتننا
 یصوصخ قفلوا در یخدرلهتنایو طروباسپ والثموا نالوا شل رو ردق ههیدمش
 . یدنلوا دابا ماظن
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 یداج ینایتسبس نانلوا بصن یسیحلبا لوس تداعسرد ندفرط یتاود هسنارف
 كلر ود یصخیم هسور هدنشعو لصاو هداعسرد ین الا هلن رخ ۷۱

 ا كالع تلود هدهماادهعشیداوا شملنا اضما هدرا قیاس لاوتمر
 نانیمطا ها هج هبلع تلود هلا دورو یربخ ینیدلوا جردنمیلالقتساو یتسرسو

 یدورو هنداعسرد بولوا مدار راکهسسد تیاغ ینابتسیس قحا یدلوا لصاح
 هدقلف رطیف قر هلوا تسود هللا لود میجیتحاصمیاضتقم كانهیاع تاود هدنناوا

 و زکلا ندزمغب دلوا یراکصولخ و شکترغ كنهلع تلود هدزب ردکعا تام

 هلا با رکلای سماوعد ریه د نوسسا كرت قدرا لود هدن وسل وا ط وب ص |

 هدنلوب قلهاوخ رخ [هاظ كرهلک ندقح تروص ود ردسمافلوا دخ كقافتا
BEرب ادب حد | یل ش و درت ندن رئّةقتم ینهملع تلود اعف ەد ۹سا |  

 هدنس همان دهع هسور ر كلا ا کرو ردشماما روصق الاصا هدنسارحا

 نادش و قالفا هسا رلریعت وب تولوا حردنم یالقتساو یتسرس تن هباع 3

 ولهسور دعا اف ۳ ردنمصتم یتساغلا تن هسص ر ربع داوم یک یسههورکم طارش

 نالوا دوقعم هللا ولهسنارف هسا تراسح هاوعد ینسارحا كنهروک دم طورش

 ۱ ضراعم نعروطارعا هتسلا ًارظن هنغح هل وا لکا تر رام ام طرش

 نادخ و قالفا كردا نوک انوک سئاسد لاا ندافخ ءدرب سپو كر هد رولوا |

 قالفاو یدلءا عحشت و بعرب یهیاع تلود یالکو هنس رالنع كس رلهدوب و

 ىس هدهو و نادغ بولوا یرادفر ط هس ور ك یالسا ناطّطسف ی-هدو و

JE |3۳ ام و لو هدراکفاو لاح وکشمر ید كنز روزوم یردناسش  

 ا لد ید كنسکیا ندنیدلوا هدکملا انغتساو نان ضع هلا افعتسا |
 یراماملوا لنع مدقا ند همس ید هد راصت ران وب هد 4ل | قفاوم هس راکفا

 تامدقم ییدنا سرت كنناتسس ندنک ودا شفلوا دهعت وشراق هولهسور

 كرهد و و نکیآ لک. راح دوس ریاغم هب هدهع تحارص ها داتسا ههبسهو

 لئام هو رط وا رانهد به هدن رلکريک هر و ها اس چاقر هیات روو اکو هدنصا

 رعد یدنفا فصاو ناتکلا نیز نالوا یحوصح ۳ | تولوا

 كنهرخ الا یداح هاذلوا وزش هرئاس هدلو وب قرهنادلا نوت نوتب بینابتسبس

 ناود هنغلهدو و نادخب هلا لزع ندر یسکیا كرلهدو و ینوک رازاب ینزوقط

 یسهدو و نادغ اش اس هنغل هد و و قالفاو كب ی املاق ت E یناجر نواه

 هداز كب یلرحنج یحد هنغلناحرت نواه ناویدو كب وحوس وقلع هدازوفارد

 یو یدنلوا تفکراخا هنترافس هبسور هرکص ندقدناق نبعتو بصن كب وققلع

 ار
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 خلوا يا یرالک هتداعس رد كس رافلس هلا ءا عا هسراف رط شرکب و شاپ راهدوب و
 هتداعسرد یتالسا نیطنطسق هدهسیا شملبا تع نع هلوبناتسا لاحرد یردناسکلع

 هسور هللا راذک ندنساکلا هجم یکینبداوا علطم هتیفکب ویمهدیا تراسج کلک
 ۰ ردشملا رارف هسراپد

 كنتنوذام كملي هریک هنویاه روضح مسر رغ نم یایتسبس هدناوا لوا هنیو
 هل و كنا یدبل وا هدعاسش ند هاتهاس قرط حد کو هاکعا رارصا هنساعدتسا

 لبدت كنهلع تلود هسا یس دنا لزع كراهدوب وو یەم روس فیطا مس ر ربع نم

 هکولاح یدنقوط هدايز هتنرلحلبا زیلکتاو هیسور هلغلوا یوقلیلد هنکیدلبا راکفا

 ی همان هلاصم رک ذلا فلاس یشدلوا شم هلاضما هدسراب كالب رود یتلود هبسور

 ك رل زمنا رف هدلاحو و هغیدلوا هدنس رقس هنهبلع هسا ارو نا هلا عانتما نده دصآ

 زا ها AE تلخ دریا ب براق نرو یک ها
 جنهت كتحلصم ینم هنکج هیمر ولا السا هنتحاصم هیسور هنيا یتکرح هلییآر
 ۰ یدالشاب هغماشالکا ینحهمم هروط فرط ی, كنهباع تلودو یحدا

 كب رکذع و تامهمو كس زاش كللکی هسور) یاس هانی کهرابهار و
 یدشقلاق هاعدا یتعنموید (ردشانم هفاف رطی یراعا رو و قا ندرکد هرو

 فا ه دهاعم قاما نالوا د وقعم هک و هس ور هلا هلع لود سل | 9

 یی مدیا دش و دما ةعئام لب اتاق هس ور ورمدتفور قر هلوا نادساحا یباکحا

 كنا سس دنح یه نده دل وا راکرد تد وعص هانم و E یرلفدلوا

 نوجا ی راما E هنفس ند هنطاسلا راد هاکشب ) هد هس دنا وا یس هب کا

 هدنحا هس و رع كلام دل  رکسع ی هدانحالاد مزب هدلاح کیدلر و تصخر ه ولهسور

 تصخ رز نوا یرارویم هنات هل هاش رط ناذع و یالفا ندن او هتسلات هر

 هاماعم هرزوا تاواسم هدنقح هله یسهدعاق قلفرط ی رولوا لصن كمالر و

 زرسا) هللا لاح هدافا هب ول هس ور هباع تلود هت رزوا یسعا هر غیا ود ( ردقفل وا

 ردراکشا یلغت هلاعو یدلوا زمقصالم راح هسنارف یدمش طقف زرسقفتم تسود

 کرا یک یلارا ون نوا کیا تار
 ول هس ور هکدتا ماق هنمازلا هلا هناتسود تامدقمو هعالم تاربست وللوب ( یمزالوا

 نوس نوش ندولهسنارف یهباع تلود ود رولوا لصن فلکت ق هقافتا هل وب

 ناده و قالفا هقشا ندکدتا رادشا هب هب امش مظع EE هو ییهبح نوخا قل ره

 هسسس ور ا کو نوفا هل رظن دهع صف هش رالنع الا هحو ر كس رلهد و و

 هسعطق تاماعت ییب دلا اب اوح هار رح ناكل دی ول مع روس رپ ند واط یسحلا ۱



 هل اب هدلاح یراقدنلواو یرافاوا اقا ناک 6 كور الا یاتسا و

 هعطق رب هب یلاع باب هلام ینب دل وا اپ هنک نع هلا باحصتسا یرارومام تراقس

 كنسر یراب ندرلهدو و هاندرس همزام لئالد ضع ردقن یه ه در

 یس هللا طب وت ینسحلبا زیلکتا هدناب وب و نابمرد یروص كلر و اضر هنسلاق

۱ 

 نوزفا زور یررارصا كطسوتمو یعدم بولوا دفم هد هسدنلوا ناوارف

 عازفلاعفد هبلع ت تلود قحیلوا نوم ور یتیدلوا تکر ح «یهتم كنسحلا هيسورو

 اشا هدنرلرب قاسلا اک ینوک یحنجوا كنامش هام ید یسکیا كراهدوب و کما

 یلاع صا اب یتدوع هقالفا ید كننطنطسق بودبا هداعا هنادش ییردناسکلع هلا

 ۰ یدلءا رادصا یلاع یا نوجا یراتدوع هتداعسرد كرلکب کیو ی

 دارا هلهر (۳) هد بذ یتروص دنس نالوا شملر و هنسحلنا هسور راد هصوصخو |

 عبا یسحللا هسور نوجا صوصخ و E كنيدنفا مصاع . رول وا |

 ۱ نادخ و قالفا نیزسکعا ناذیتسا ندزب) هلا زاغآ همالک ند هدر تسوا ات |

  هسراماقم یرلکب یلوا ناه ردکعد هن وب ی كنم راهد و و

 | ماشو هنوق یزس هلا موم ارور ردق هنوک نوا ش هسخو زکبدا هداعا |

 ردق هب یدمش یزس ردیک وص مچا رب هدزمدنع كملبا ترسح ها هني راراید ۱
 | (زرویدا اقا یثان ندزکموزا هنس هلماعم ارشو عیب هلوک ضعبو ند زم ورم اضح

 هرکصندک دتا هیاکح ینوب یدنفا صاع شمل وس رازوس اس رف لمحت ماطر هدنتمز |
 ییا درا ندنس هله كناردکم نالوا زمعومسم و دوهشم هدنقح هلع تلود هکر د

 مهص یخ ز الاح هلکملنا 3 هریهاک کح یک ناتسناح كندخ ناکس كان یهز مالک

 نحهتسم د كانسحلب | هسور هدنقعلیدم كرلهدو و یر ردشمالوا رد

 كهترابا ون یرکیدو یسللوس رازوس زفلوا لمحت هلل وا هدب ولکه بیلاع باب هلهجو

 ارزو دیزو راسک اخ ندقوج هسخوب مروبهتوط ن یک لب ربج ینتلود یلناع
 ا لا ہر نوک لوا یک ییدد كنمدنفا مضاع ۰ ردیسعد یدرولوا
 هنردا هدانا لوا هک هراح هن شعا هدنروص ر زاملوا لمحن اعقاو یروط نالوا

 هدلاک هجرد یلالتخا كناتس عو هدلالتخا یناح یبا مور هلا روهظ یس هعقو

 لنع هه ا ووا راک و هغد وا یلاحم هتک ر حا كنهلع تلود ندنغیدلوا

 00 نسقح هدن رظن راغاو رايو زسلوب هاسح قلوا رباغم هدهع

 اماد ینا دس هدلاح ینندلوا توقو دنس ر هدلاقحهلوا هعفادم رادم "الوقو " العف

 بجوم ردقن هحنسودنک یقاقتا هلکن | كنهسلع تلودو ندنتاحوتف كنهنرابانوب

 یلاخ ندراطخا یتشلوا قاشا دقع وشراق هبهسور هلثحم ندفحهلوا لاقاو ناش
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 قمشرو هامتل ود تا هد سر | ی هناح ید ی هملع كلو یسارو تولوا

 یسیلیخ رب كنسالکو هد هسیا لثام اهد هنفرط ولهسنارف مياس ناطلسو . یدزمتسیا
 هلا هعلاطم ینلاوحا شاشتغاو فعض كلود یخد یشاطرب و رادف رط ه ولهرتاکنا ۱

 هدلاح رب قلکارقو قی راق كب تقولوا هلع تلود هلن رالوا راجود هروتفو سا |

 تاذ رر كح هرو ناش هتلود ناش هلا اها یک سا ورا یم هغ دلوا

 یروطاربعا كرلزسنارف هلهجو ینح هلوا ناس هدر ز هسیا هدانا وب ۰ رد رس وک |

 لوزعم هدلاح ینبدلوا شمر هنلر كردا ناشی رب ی راودرا اسور نولات

 شمردنوک هینابتسس كرهلندح راختسالایدای رلاقا هلهح ولوا رارکت كرلهد وب و

 دارکت زروزوم هللا یتالسا) كر هلک هب یلاع باب ینایتسس هحننحوم تاجاعت یی دلوا
 قالفا یی هثدفل وا تبصل یراهدنن قداص رر كنهبلع تاود هسرارب هلیا لزع

 یحالس زع روطاربعا هکدمرک هنمکح هلع تلود هرزوا لالقتسا یراتلایا نادغ و

 بولاوب هدلکشم عقوم رب هيلع تلود هلکعد ( ردشمر و رارق هغماقار ندا

 كنس هب رکسع هو هلا راهلئاف ک هدنشاب كن هيلع تلود و ندننابرح تروص كنهدام

 کوب نولان ردشلزا نوباه همان هعطق ر هن ول ان هدراذتعا ماقم هلثحم ندنلناشیرب

 قوج رب هد همانناوج یتیدزاب قر هل وا هناعالم كب هدر كجهدیا لاعقنا راهظا ید

 یب ود را ی هدابحالادو شەر و تراسح 4مسلس ناطاس هل | رازوس زیما تسلست

 . ردشعا دعو یتکحهدا دادما هلبا یساغ ود زسنارف هقرفر و

 هدعاسم هلسام هنها وجلد كن ولهتسور هدنس هلتسم 7 هساع تلود لات

 هدهسا راشعا فا کت ضرع یرابحلبا هرکه هسور یالوط ندنوب بودا

 نیامد را رصا ندنزاغو لوشاتسا هنرزوا یسغلا یربخ یعازهنا كنسودرا ایسورب ۱

 نوحیسملبا ر رحت هق رط یتاود ین وعت هرزوا قوا هناتسود بولطم كنصوصخ |

 ههر هنقرط ولهسنارف ید هد هلئسموت كر هر و ر رق هعطقرت هنسحلب اهبسور

 .راب دلاق دونشخات ندهللع تلود هننیراتلود هرکه هس ور ندنغب دل وا شش

 ییالوطندنس هلئسم نیتکلع وب نکیشلوا حود# ها هدنتساير لئاوا یدنفا فحاو
 تویمهدنا ماود هب یلاع باب قرەلوا جا ناب ندهدعم ء وس هقشا ندنش دل وا ح ودقم

 لوس هنسرب هما لزع هدناعش لئاوا وغلاف یلاخ تسایر ماقم ردق نوک یمرکب یتح

 یسج هساحم یوطانا هن رب كن او باتکلا یشر یدنفا بلاغ دمع یه رک دن

 كنيدقا بلاغ یسالب و درد نادخ و قالفا بولوا حهرک دت لوس یدنفا ینوع

 قحا یدلوا لوغشم هللا اود هندرد هدنس هناخ ید یدنفا فصاو یدلاق هنثاب |

 و اک راک یوا ییدنسا ا ج قوا ی تا یر نا
 gg تست ین تست سس سا انس سن شا تم سا نت
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 لاح هجرت ندنش دل وا شیلا تافو هلبا هنمم تلعو E دنح توسل وا

 .رونلوا جرد هلو

 صراقو ناو ںوقح نددادغ ردلصالایدادغ یدنفا فعاو هلا راشم یافوتم

 رس درد اردا راذک و تشک نوا فراعمو مولع لصح هدنراف رط بلحو

 ندقدنلوب هدنتمدخقاحاتک كناشاب ىلع هداز اشاب دجا لک ندیاتاف و نکیایرکسع
 ۳ رسا هدننسالتسا هعلق ی نودا تانا هماشاب دمت هزابا هرکص
 لوا بولک هتاعسرد ندناو هواه یودرا قرهلىتروق هليا هلسور هلاصلا لق

 لبعمسا فّلار نالوا باشو خبش مجصو ناتکلایسشر هدنوناه باکر تقو

 ۱۳۰۲ اهن بار یمهاسا ضد نکنشلوا رهظم هنمارک | یخ هلا ددرت هناشاب
 یتدوع هنوباه یودرا بوک ههناتسا هلا قاحشوتکم كندنفا قازرلادبعو لاقثتسا

 هنسهط وا یدمآ كلردما قاعت بسک اکا هرک وب هلکعا لاسراو عقد هایتیعم هدنعوقو

 ۱۳ ۲ لاناکس هرکس ندفدلوار ورتتم لەر قاهجاوخ و رومام

 ماند هما هم یدقا قازرلادع هدوعلادع تولیردن ود هنلاشرامدلف هسور نوجا

 ا ناتا ید 0 هدکلر هاتمدخ یتات 1۳۳ چ دوا هدنتع نع 2

 هن هناا هل رافس هدنن رادص اشا لبلخ دیه نکیا هرزوا ماود هنسهطوا یدمآ

 ونا :ه ضعل ی ک كابج هبساحمو كلج همانز ور هر اود

 ام ۰ ° ان ازم هل راصخ م هس ور .o 5ا کا زوکاو شنل وا

 تاتکلا تر هدهسلآ نرو هد راصنم كه ققفواهس هدد وع هلوساتساهدع) و شملف

 یتقوقوح ندشدلوا سرتسد هصنمر هج ولام هایسح قفلوب هدنهبلع راتاذ نانلوب

 یخد ین هلشاعس كندقا دشار سر قلارار و ردشمک هلا ترورضو رقف
 وتاج ه یدنفادجایراپ رهش رارسابتاک هلبسهلس و ثالس وتهعقو هدعل . یدشنل وا

 هن رب ىدا دو هدنلالخ یسهنس یم رکب قرلوا یحاشن و همان زور كوس هل

 ایت رسم هللا لدن ههنا شدلوا شکن رح هدانز ندهنس زوتواو با اتکلایسر

 تافو ه 5 ندقدل وا شارف رسا هامدنح لزعلادع حورشم هح ور وا

 ۰ ردش ول وا نفد هنس ه ریظح ناطلس هدلا و هدب وبا ةد ؟دّتسا

 شامهدایز ندهزادنا و رار 0 هدتسایر IEA یرادقم رس قحرب هکر د یدتفا قاف

 مولع یدیشملبا راستجاهسراخداو باج هیلک غلام كره راهماح هب ا ندناود
 لوادتممان رات الا نسا یسەج رد كن راهم و رک امنال واهداشن او رعشو هدهلقن و هماقع

 روقوو هبح و نانىلاب راشم هلا هقطان تدوح و هشرف نسحو نانا لدو اب نالوا
| 

 ۰ هراس نع هنناز واح یدا روعش ید تادر روفوم ی هدنهح یساحاو ا

 ( مصاع )



f ۷۵ F- 

 ضاع اد هکرید هدنسهرص ناس ینلاح همحرت كهلاراشم موح م یخد یدنفا مصاع

 یقداع كمللا فاطعتساو رج ندامضع یرطو ندتنطاس تناح هلبا جابتحاو رقف

 ندامنا ا زونه هتافو دعب یدشلوا یهتنم كدهتنافو هند تلصخ لوا بولوا

 ردق هناقتنا ودب لوق رهن قوتلا ناسا یاهو ا
 هحیلبخ هدنقح یروهظ راسلا مات راسد رادقم كلهسک زوب زکس نالوایرخدم
 . یوارلالع ةدهعلا یدلوا یرودص ثعا كنوکتفک

 ندارعشو ندالضف یدنفا فصاو |هغارب هفرطر ینثح قالخا ءوسو نسخ

 هلسسح یلاط تسوح قرهلو هدنحما تلود روما هدیدم تدم بولوا تادر

 هسنارفو اوضاع هما تسابزر هدف یار ا زاد واخ ىل

 ا و ایا الا ور ی و 0 قردلوا اوشب هتیرارادفرط

 | هزکدقا ندنزاغو لوماتسا كنسهب رح نفس هیسورو شما تاماظن ضع راد

 | هسلارف هد هسا شعازق تلوقم سالانیب هلتسح قلوا شلدا عنم یر ر وص

 هدنرلهناس یراتلود هرتلکناو هبسور هلا هلع تلود ندشدنلوا لبا هداز هنف رط

 فسا بحوم حورشم هجورب یسهلئئتسم نتكلم تام و شل وا ادم تدور

 .ردشل وا حودقم ا حود۶ ندنیدلوا شمل وف هلاحرب قحهلوا تد وجحو

 یک هراغو تراک کاو ا هنر تا
 كنف رط ناتس رع مدد ندنئام كيە رح ثداوحو عیاقو قحا ردشملا جاتا

 ۰ اهدا ناس یعلاقو

 و ناتسل رع میافو 3

 TS رداد نانلوا ۱ رحا ردق هب یدمش نوجا یریمدن و رهف كرل اهو

 کک الاس كجاح هل. هظفاع ندناساهو طاست كنم رح یراب ندنغیدملوا

 یصوصخ كلر و یناونع ف رس هراشاب هللادع هداز مظع یسلا و ماش نوجا

 ىلرعلا ةرب زج نوت هسا راساهو یدشفلوا هر اح یک ماد اکوب و هعلاطم

 ۱ ثكحاح ءدافاف دعا اف هناشاب هللادىع هدخ مسومهنسن بولا هن رالف رص هصق

 ۱ راشعا هبش کا al موسر EB لصطو لڅ و هللا هحاسا

 : هش واح ییعصم نالوا روم )م کمروتک تورو وک هلص رط شا وس ی رم لجو

 ردن زکر اتداعو مسروب ردنوچ زکمیظعت ردقوب اکوب هلا تراثاهف رش لمم یخد

 ود u تامالع هحاح عامجا یو شلوا تداع ورې دنامزلا دق هدن راکدد

 زرارقزکهسروتک ینوب یندربو زکییعاپ ینوب دعب اف هنیرزوا یسریو باوج
 مس ی كمروتک بورونوک ا همدان زا رو هایش راشع د



E ۸ رج 

 ردنعم ندارزو هلغل وا سهاط ی ز كاش اب نداعلانز یطفاحم هر وئم هندمو

 اباندفرط اشاب هللادع ۹ هنسهظفاحم هرونم هنسدم هلمتلاپا بلح كناذرب

 باح د اشاب نامع هداز اشاب نجا یلح یظفاح هسناح هلسفل وا راطخاو

 یدیشلدبا رومام هنسهظفاحم هرونم هدم هلمناونع یلبلاو هدجو هلیهبحوت یتلالا

 هارح رخ هدنغ دل وا و ه هبناح یتح بولوا تاذرب هاو هسیا اشاب نا

 هسلع هان ی تحرز یخ هک یادت هلا 1 ار هرز وا كما

 ۱۳۳ ۱ ارش هک ر شوک نورا ي رومایو
 یسهرادا یاد هفام م یدشملر دلم ا باوج هردقم لاوس

 0 لوا هسا باح بولوا كعد شلر و یصنم بلح هنسهدهع نوجا

 ۳ ار د2 هداروا ارزو ردتقم یعاس قرالوا ياب اقشا
 هکهراجهن یدبا لکد لباق یسهظفاحم ینیمرح كناشاپ ناع هلیاوصح كلح هر 11

 ناتسرع ندنفیدلوا یرلهلثاغ هداعلاقوف یحراخ و یخاد كنهلع تلود هدناواو

 | بناح كنلیما هرص یتح یدیا لکد دعاسم یتقوو لاح هنیذاخا رپ دت هقشب نوما

 ۱ فسویسادختک نالوالزتتم اقا هلسافو كناطلس هدلاوو لکشمیرادقا ندبرعم

 ۱۳۳ ها انا اس oa o نادتش دلوا لوم ك اغا |

 ۱ تیوومام هدهسیا هدنلما كا جح اتاذ اغا فسوب هدقدنلوا با هتناما هرص
 | رورو ومع ندشاما هرصو یهدنلوب هد كمتک قردلوا هن را و ند هللا

 ۱ ۱ دهم یکحدرو شورغ كس ىلا هاذ ىج ال روس نات قيما هرص هسا |
 ۳ ید ات فسوب بونلوا تصن یتیما هرص ت یکی لو روم هدک دنا ماحرتساو

 | بناح هدکلرب یک جا دارفا یخد یسودنک و شمری و هارج رخ شورغ كيب ىلا

 یدضح كاسهولادع ن دمت هدنلناوا یسهنئسر یمرکی وشا یخ تولوا روح
 رسا جد قلخ هلغمالسشا هفعوقوا ینسهلاسر كندح كرهلک هب هدح رصاتلادع

 یهمیاهو ءهلاسر وبشا یساملع هکم ندنفرط بلاغ فیرشو یدراپا عاتسا زمتسیا
 ا فرشو یدشملوا روح هعاتسا داقتعا نعال حد قلخو هغع وف وا

 کو تا و هل رک و عاسیتسارشو حس العو یتسهاحشا كنون و هد هدج

 كسك ره هلبا عنم ییررکت كتعاج هدف رش مرح هقشبندک دتا عنم یتبون كنسبلاو

 مالسو تالص هدنقع قرهللوا افتک | هلا ناذاو یسملق زامن هدنس هقرا مامارب
 ۱ یدرردتاارحا ینالماعم صوصخ هنهدمیاه و یک یبفلوا تعارف نکا

E 

 هنارادم هرانا قرهلاق زجاع ندنلا كرل اهو یرلترضح بلاغ فی رش هسا هداتناوب

 ( لساما رر



 e ۸۱ جم

 یک ناسعیش نوجا ارادم هرا-اهو تعاجحو و لها نانلوب ۵ مر ه دح لااا

 ۱ هلا هلسووب و شمتک ههبعرد كرەد یدلوا ناملسم قترا یخد یسلاها كرلارو

 ما لر هلک نودک ,صاوصخ روقان هەعرد هل اف ر فا نر تلاغ شرک
 . ردشنا دک ات هلاصم
 | هتیدم نوسروط هوش یسملم هدا هظفاسح ییمرح كنسلاو بلح هروک هلاحوش

 | ودرا كور ایرج كلود دوف هدننمرح وا سل ها
 ۱ . یدیا شلوا جا هنقوس

 ا نالوایسلا و رصم بولس هلواند رصم تناح هسا قوس همنسح هوفر هل و هزاخ

 تموکح یارجا هدرصم "القتسم كردا هلغ هه رسم یاصا هحرک | اشاب لع دم
 راپدبا لکد یلاخ ندلادج و كنج لا طض یفرط دعص ید اما هدهسیا هدکعا

 هدکمنا عيدصت ییلاع باب نوجا ىرلوفع كرديا بحصت ینارحا یخد ولهرتلکنا

 ۱ هت داعس رد یادم یسادختک هدننمض تحصووفعیاعدتسا كد یا هدلاح یت دلوا

SSقرون یر انع نب هل نحو یار دوام  | 
 | رولواكج هديا ماود اهد تدمر رک ا لحوب ندنراقدلوا هدکمعا هب راح هل رکیدکی |

 | هتروصر هباشم هنیرالوجهرصب هددهملابیرققرهلوا بارخایارس هیرصم كلام هسیا
 نیمرحلرک هدریدقت یراقدلوایهاشداب وقع رهظم هبرصم یارما هع ندنکح هرک |

 | یراق وا ده هامآ E ا تورم هه رخ رو

 ۰ یدیشع| اماو ضرع

 | وزرا ەود وردا قمراتروف ندنمکح تسد ترا یرصم ه رک او

 ۱ وربد هنس چ وا هرزوا كم روت اش ییقنص ی تولوا تفت رووا

 راد وان را رصحتنم كرصم طقفیدبا شادبا غاسب یسملناص بولپ روتوک هلوک هرصم

 كرل اه وینم رح هدیاواو و رها دا هعلاطم ییدلوا انعم شوخ ر یخ د یم اق هدنلا

 نوسلوا هسا رولوا لصن نه هلی وا ما ندشیا یه كما صالخ ندنلواطت تمتد

 قفلوا هناعاو دادما هنمرح نداروا هدولوا ام وزر شیاساو نما تروص هد رصم

 یرلکدتا دهمت كنه رصم یارصا كره روک. یرحاو قفوا هتحلصمو لاح باجگا

 ه.هباع تلود صاوا هلم ابو افاو ادا یتادراو كنهنبزخ و یتابت رم كنيم رح هلهجو
 . قلوا دهعتمو لیفک هدلب نارتعمو هوجوو ولقاح واو الع هن راکج هدا تعاطا

 | هنسوضخ یا تاقا هدهملق یاتااق 0 هر

 ندنفج هیلوالباق یمارجا كنروصوب نکیا هدرصم اشاب عدم قحا بوایر,و رارق

 ( تدوج خرات ) 3 ( نیا ددج )



a AY جم 

 هیج وتاب هیاشاب ىلع دمت یصنم كينالسو هباشاپ یسوم یفرصتم كيلالس یتایا رصم
 ا یک اسع وا داتا نسج کوات زا ناوم دج
 رادصارانامرف نوجم|یسمل ا طض ینیصنم بوراو اشا لعدم كرهک هنناح یبا مور
 كرهل دیا رومام اشاب دم یحاح ایرد نادوق نوجما یسارجا كصوصخ وی و شلدا
 هبانوباهیامت ود هدلوالا عسر لالخ كرهاب رب ویرکسع دیدج ماظن رادقمرب هنتعمو
 - یدنا شلردنوک هنناح رصم هردنکسا

 ساقلا ندنف رط ینلا یک یسلریدلاق كغاسب نالوا هدنقح قماملناص هلوک هدرصمو

 ۳ ها دعو ا اعات ید هناصوصح شم نالوا لوا
 اطعا ها هسک زویشب كب نوجا یربم بناح هدنتلصاوم هف رطلوا كناشاب نادوق
 . یدا شدا دهعت یشلوا ملسا و

 بوراو ههبردنکسا هللا نوباه یامنود اشاپ نادوق ینوک یعتنوا كرخ الا عید

 ندنغیدنلو هدنمبلقا هربح هاسودرا هداننا لوا كب یڼلا هکنوح هدقدةح هب هرق

 قوحر هاشاپ ناد وق ناه قرهلوا حرشنم ونون هداعلاقوف یک ینی دا وا علطم 2

 زویش كس ییدتا دهعت كنسادختک و یدلبا لاسرا هراس یایادهو هربخذو مانغا ۱

 زویشبقابو كب هاربا یهسک زویشبو ندفرط ودنک یس هسک زویشب كنهسک |
 ا یه ه لق لاح هرزوا كلربو ندنفرط یسیدر یسهسک |

Eدر دنوک  

 كنهبرصمیاعا وربندتقو یخ هکیدیاون ببس هنمیستهجوا هلهج ون كموقع غلبم
 تموکح ذوفن كب رش هلکن اید كدام هدلاح ین دلوا كب مهار دابلاخیشو یو

 هلییسح یسهملغ كلران | هدهسیدن ارا و كب نسح ی وادج رب ضراعم هران وهج رک اویدیا

 هل وب وردشمل |تاقواراما هدنحما دبعص هلبا نیفلاخت هورک تقو قوج ك٧ كب نسح
 یدرولندهباقیام اه راحالطصا ودنک هرانانلوب هدنجمادبعصقرل واهدفالخ فرط

 قرهلوا ماقممناق كب نامع ندن رلکولم ودنک هنر هدک دنا تافو كب نسح یوادج
 یوادج هکرواند نسح ك.نایعاکوب یدنالبوط هنشابكنون اما نالوابوسنم اکا
 ینایدهس رب كلا هدنتافو كکب دارم ردکع دكي ناهع نالوا ندنساما كکب نسح

 كيرش هللا كب ميهارا یک یسیدنفاو سیر هب هیدارم یایما بوک كب دم |
 مدا نيشخ ر تیاغ كىدارم طقف ىدا توسنم کا یعوح كناماو یدلوا دو |

 هناسدا هدنروضح بوب وا ینلاو رابا مارتحاو تیاعر همیهارب | هکلصن هدلاح ینیدلوا
 روطوا یتح بودا مارتحا هکپ ميهاربا هلهج و لوا ید ینلا هيدا رروطوا
 كوس E رد 0 مهار ید سا ا یدمروط وا هدنای هک دم د

  Eرد (



f AF زا 

 1 ندن رکو لم ك دارم هس و هب هرتاکنا الاب جوو قلا یدرلردا یسهلماعم ر

 یدلوا شمرب و تراما كنشلا طةف نولوا سر هه دا یایما كن ناعع یس درب

 | تاغ فلا ل نکل یدا بقر هب یس د ر ردق و رعم ود ىلا كوک هک كب كتف

 یدح هقشا ندکدمنا دو ی رطاخ تاعر كن راشادق را قروه وا مدا رب یوح د

 اھا یامارتحا نالک مزال هلس کی مهار ا نالوا 0 یسیدنفا a | یعل

 هب داسح یایما هاغل وا نادرک. ور RR یاسا هما ندشدل وا زملا

 | هسذوه و ناش ءقرت كنسدرب ید و هتشا بودا لوف یتسایر تنش در به

 ۱ ودنک حص E كا هلسىملوا تهحک و لد هلا لع لا هدر و یدل وا هاتس و

 هدانا لوا هتعیا یدلا هلا ارم یک تم دح هوه تربت ی
ETتنهیدا رس یا ما ی ین رک لاک و یر  

 ردقوبو نکن یک هک زا وا یر نفرت ید دو رد رس
 هدهرصییدلبا رکعت ینکج هلک نا رک هنععط كمرک هتتصم كننفلا نکشا سک ذوفن |
 یفاط كنفلا هرزوا قلاق هدنسودن طلب تسار ا م قرەادلا هب ىلع د

 | ىلع دم هلا روهظ علاقو نانلوا حاضیاو حرش هدالاب بوشود هنسهععاد كما

 یک یراقدالساب هلادح و ثدح هل | ىلع در توقح هنحا دیعص هرزوا یرلهع دق

 دهن دن | لکن تهر هلا عاجا هنناب یفاشک و اما نومح هنادنم ید ىلا

 یلعدح كرهلیکچ هیهشوک رب هدنجلا دیعص بویمشراق هثیشرب هبلایومریم نکل یدیا
 یا هیلع ءانن یدروت هروط یک فرط یاب ید هدرلهبراسحم نالوب عوقو هللا

 فنص ررب یب نامع یسیدرب هلکب مهاربا هقشب ندنقاط ودنک بوی رابتعا کا
 هل وبناتسا تقولوا یدیشملبا مسقت هچوا یهقآ كج برو كرديا رابتعا لقتسم
 هدلاح یراقدلوا تهحکیو لدکی یسهلج ندنکیدمنلس هلَسال یلاوحا كناما یخد |
 هلا داتعا هنیزوس كنسادختک ككرهنلس یراح یذوفت كنيفلا هدنقح كنسلج |

 . یدیشاردنوک

 | تداع كنهبرصم یاما یسیدرب هللا كب یهاربا نکا درط ندرصم یتسهلج

 ۱ ه رب بونا تماقا هدیلف تناح هابسح توادع ندا للخح هنن رلهنابم هلبا یسلدرپ |

 هلوناتسا د ەلساو كراو را ل ارا هدر و یدک راک رد کد
 | ند شەو هدیدما دادما ندرلازلکا لاو ندنکب کدام

 | بولوا فنص چوا هرصم یاا هلتهج وب هتسشيا یدرتسا قفلو بيرق هلحاس |

 زراو رانمهلوک لیخرب ید رار ها نسح ك نامع رک ذلا فلاس هدر هجرکا |

 ا هلا نواه یامتود تاذلاب اشا نادوق هرزوا كما لاخدا هرصم یرلنا
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 لیصح ندهیاق یاما كنسەصح کیا حورشم هجورب كموقم رم غابم ا
 هدقدنلوا ناسمرد تیفک ا عامجا | سما هدب ودنک هنجما دیعص ا كنفلا نوجا

 یشاو ۱۳ هبهخرد كحهدا هطاحم هلا راتلود ىلا هکمادام ) كن ناهع یسدرب ۱
| 
 ۱ س ۱

 نوسر و یشودنل ید یهخا وب ورق هار وب یاشاب نادوف تور د وا

SATEهدکلر هلانسح ك نایعو كب میهاربا نالوا هدنماقم نعردب و  

 کیدلک هعوقو هلک فالتخا |ممالا نهب هرزوا یسعد ( لهلوا یعابتاو مادخ كنا |

 ىلا كردا بدہطت هلا لاسراو بدرا رله ده یهیاق یاسما یخدااب لعدم |

 یاصا بولبقمص هدایز كب ییا هنرزوا كلو یدروشلاچ هنعنم كنس رلقاقتا هلا ۱

 . نوسروط هدیا هر اخ هلرلنا نوجا مازلاو عانقا یهیابق

 قلراکتعواط هدزوس یک ینیدلوا فتاو هتفک اشاب لع دمج ندفرط ور
 ۳۳ رم لر را لادا هردو تامهمه هماق یار هلکمرتسوک
 هرواشم هلبا عج ی رکسع یاسورو یدا رابا لاغتشا ید هبهبطابتحا تاکرادت ا

 لع دڅ ارز یدسشمردر و رارقرب هرزوا قمامقح ندرصم هنسهلح كردا

 با یناتو مردن لاک کلو شمامقیج هد والزاپ هربندرب یک اشاپ یهاط هماقفوب
 ا داردیا تا یسهمزال ناساو لر وشود یفرطره كفا
 ۱ یک و »سو تورث لئات هدنسهاس كنا یسهلمح هل رکسع یاسور ردق هتفووب و

 هدرصم هلتهح رر دره دنا هر د تار افت نک دو ها دد یک و 4 رهلل وا ۱

 ۱ مظع هدلاح یدلوا دقه هدرصم هلهحور یربیه لصاطاو شلوا رادهقالع

 ۳۱۱۰ ۲ اردا قلربآ ندلاح تداعسوب رایدبا شلوب نامامو تورم
 راشمالکا هج وا یغیدلوا طو رشم هل دوج و كناشاب عدم یاش كلاح و و یدک

 ادس رلتاذ لح تهحک و لدکی هلسسودنک ید ندننارشاو اماع لرصم ىدا

 ۱ هن ودنک -یلاع نامرف نالوا رداص ساد ههنع ثوحسم صوصح هماع ءانب یدشلوا

 هرلودنک هلا تلج صاوخ راس هبا یدقا رمع قارشالا نش هدقدنلوا لایا

 4 ع هل اوقع بلاط هب رصم یاصاو نصت كناشاب یسوم هلبل نع وکو هیارا

 كنم رح و تلود تم دخو شما میدقت لاک رع هتداعسر رد زاد هنج ورخ ندرصم

 افا یطارشو یخد هبلع تلود ندن راقدل وا شما ط رش یدالب ناماتو یس اھا

 ك راكب ر املغ هنرلکیم دا

 ود واو هرکص ندک سا هدافا ینغدلوا شمروس هدعاسم هسرالوئسم

 نکل رایدلغاط یس هل هلکمرب و ماتخ لح ود کیا هدافا بولک هسیا هن زکیأر

 ۱ هلتهح یودا شمشلرارف هدنرلنت نا وسنم صاوخ ضعب هلا و ور ا

 ( ًاطابتحا ر
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 ناوید كناشاب ىلع دمو یدر و هنل وا ماود هسرتمعل وطاب اطاتحا ۱

 خيش ند هرصم یاماع رهاشمو هفارشالا بش ادا بول ا لف رضح رب یسیدنقا

 هاشم یبغ وا مرده هن داعسرد نول ای رضحم هلو ره د ا هنارا هه یواقرش

 . یدلوا متح و شست ناه هلغنل وا سا
 | تروص ه هینس دارا هلا للذتو عوضخ لاک کی دیا وب ینومضم ٌهصالخ كرضح

 ۱« جوار لس EO لوف یس هو كنا صا ہرا ك ندک دارتسوک تعواطم

 "نعاطو اعم شلاسا ها ملل هاو لضشک هناا كرصم هوحوواسورو

 ۱ یبلوا ردتقم اک یارحا كافک ارز زرادا احر ی وفع ندتلافک نکل

 كلاشاب ىلع یدس ه رکص ندنم هعقو اشاب یهاط ززحاع ندنو هسا رل زب ردط رم

 را هلوک هدر EUT کو یمادعا كحاخ نالکندمور رای دو لا اردغ

 وش ردعم ولعم کن هام هعشس عفو نالک هر وهط هددهعلا ب E کک راموحخ ۵ رمعه

 ینالوطت دیشنالو وا جراخ ندصرادتفا ٥ هدهع زروال هل وادهعتمو ل شک لف J ها ۱

 آر زدهلع ت اود فرط قحا ره رو 9 ررابا را یزمغاقمالروس هذخاّوم |

 ۹ اا ىلع ج هکراو هدیساروش دتعاطا هدراشبا نوا فلاح هع رش ه لاو نالک
 ر

 نوجا ا كن هماع ود ملا ES یداتو عفد داداسف و ناسغط تازا

 لعدم 2 هلا اا نکس افتر ود ردشملا دهحو یس هدهنم تیاهن یس عوط ۱

 . یدشفلوا اهناو ضرع یساشا تناقاب
 رای دارو هاشم راسو هفارشالا بیقاو هناداس خيش ندنفررط اشاب نادوف ًاقاعتم

 ااا ی زا کا ا یسح 8 اح احرج و اشاب للعدح هلا ر
5 

 دع دک دا راعشاو ا وید زکس هدا تنواعم هلم نوعا یزیهجت ن راو رفس

 سصاوا) هده اوج تاضورعم یراقدزای هحنجوم تاملعت نال ربو ندقرطاشاب ىلع

 ا ع داش اردت موفو هعو ر کت هاو اس
 رولوا بارخ راهاخو روشی را ررض ههدلب لها هسا رولوا قحهبمقیح هد ودنا

 هدهسیا راشد ( ردکزس تمحو فطل رولک هعوقو راقلانف یک ضرع كتحو
 كناشاب نسح هلا اشا ىلع دم لاحهمهت بومعا لوق یرلرذع و اشا نادوش

 دم هداننا ییدسا هراخ هلا رصم نوجا یرادمقبح ندرصم هدکلرپ ها رارکسع

 .یدالوغشمهلا هب رح رب ادت هرزوا كعادرط ندرصمراوجیرانمهلوک اشا ىلع
 | هدقدلوا لصاو هه ردنکسا اشاب یسوم ینوک یجنرب نوا كنالوالا یداج هدعب

 هل ها قغ وط فرصمو دارا كردا بصل ماقمعاق ییدنفا دحا رادرتفد

 | مزاولیتم هش ادل وا ندنساضتقا هنس هدا را یرامتک هلش رط طابمد اززعمو ار



 هدانا و یدعا لوق ندشدلوا یثر هدللا كرادرتفد هدهسا شمردنوک همانما

  ندشدنل و هرزوا هب راح هلا ىلا كو هدنف رطهبناجر یرکسع كن اشاب ىل اع دم هسا

 تىما هننار رحم كناشاب یوم یم هنغا دل وا لوغشم هلا هناعاو دادما هف رط

 ۰ یدىعوب یو كاحهر و

 راکفا 1 رمعم و یر ودل وا قفتم هلا ك ییلا فن هللق یاصا اشا نادوف هدر و

 هدکا هرباخم هلاینلا هدقدالکا ینغی دنلوب هدنف رط یساها كناشاب ۳

 هرزوا كل هزا ىو تصااحم ید هلکنا تومالشو جا( سس

 بینا كن هلق یاصا هدنساطعا كنهدوعوم غلام تیاهن ۱ 5 1۳ چ ۰ ۱ 1 ۰ ۰

 کج هلکمزال كارب و ندنف رطینلا یسهفاک كنهروک ذم غلابمو نقیتیرلکح هی |هناعا ۱

 يیدلمهدنالرادت ندنکحهسهداادا ناش هج ورب یتسهلحه دلاح وب قحا بو دنا نعت

 یدا لکد یلاخندهراخم

 كشیا هک دردنوک رخ هیاشاب نادوق هرزوا كمريو اط-2«یتسقاب هدیورب و یش ردق

 كن هدوعومعغلابمهسبا اشا لعدم و لعفنم اشا : نادوف هاتهح یا دلوا شمشا د ین کا

 اکر و Ty یا ۳
 راکفا قر هلوا لئام هفرط كن | یخد اشاب نادوق ندنت

 بسر رضح ر هلا لاسرا هناشاب لع دمت یس وتکم هد هرخ ۲ 1

 مر نالب روک هدنقح افمض كناعا ل ع دم ناکعا راطخا یتسملا لاسرا لوا

 املع و یتعاط اه همع رش ماکحاو ید :اقح و لدع ه دن صا داع قوقح قاقحاو یقفشو

 زونه تایدعت و اظم نالوا دوه شم هدنتف و رانمهلوک و هلماسح ی هباللضف و

Os 9 |صاوخ و ماوع ٌهفاک هاسل وانیما رللوب و دلم ی  
 زاس یساهاهدنکللاورصم جنب کشا یتسهفش) بولوا دونشح ل

 هب ولقاح واو رارابتخاو اشم هلمجاب بولپ زای هضیرع وللوب رضح همطقرب ود

 .یدردنوک هناشابنادومقهلاكب ميهارب | یلغواینا اشاب یلعدح رکصن دک درب دا تحت

 ىدا ےدھ یحد 8 یایادهو هب دنه هشش قوحر هد ه رص ول و ۱

 یدنفا كل ۳ یدشح اشا ىلع ىلعوا مکح نانلوب یسالام رصم هدناواوب هتشلا ۱

۳ 
۰ 

 ۱ ۱ كما طرض ندنسهع ی رج یمهنس يا ا زونکا هنسهدهع ۱

 هن رب هداز تبطخ ید یدنفا دشار هداز اخ بولی روس هبحوت ی ولوم هرونم ۱

 یدنفا ك فراع هداز اشا دیه لباخ هد ه مص ید لوا بصا ی

 ۰ یدشلک هرصم هداتناوت هاغل وا ی

 املع)یلومضم 2 ید نت یا ۲ نولک هرصم یس e ا

 . دونشخ نداشاب ىلع دم ماوعو صاوخ هرزوا یت دلوا ت

| 
۱ 
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۱ 

۱ 
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 قمراقح یحاج ءهلفاق یخدوا طقفو ینیدنلوا اقا هدنکلیلاو رصم هلتهج ین دلوا

 کرک موسر یادراو هردنکساو طانفدو دشر و ۱۳ رخ مزاو
 اما ةکمادامو قمام وقوط هرلنوب ندنشجهلوا دناع هبهصاع ٌهناسرت قرملوا طوب مع

 ءراودنک نوجا یراشست كردا تعارف ندهنراجم هلران | قترآ ۰ ردشفل وا وفع

 كنوب ۰ یدبا ترابع ندننایب ( یجهلک مزال یسما تیاعر هنطنارش " كامرتسوک وب

 لئاواو ۰ یدلدا كلش یره | رایوط ندقال ویو نکن رو ندهعلق هنرزوا

 اشا لعدم و تماقا رک كف ندهبردنکسا ریارب هلبا اشاب یسوم اشاب نادوق هدناعش

 یدتبا تدوع هتداعسرد هلا باحصتسا هدکلرب قرهلوا نهر یخدکب میهاربا هداز

 دم نیزسکمک قوج یس هرا بولوا ابه یرلکماو یبس هجنوب كنيفلا هلتروصوب و
 . یدتب یسهلئسم رصمو یدتک ناتفق جیاق هلینامرف اما هباشاب ىلع
 كن یاس باید وا نداما تاهد هن هللا كب نامع یسذر هدناضمر رهش لئاواو

 ۰ رایدل وا توف هابرادوعوم لجا
 تمجاممهرازملکنا هن هنیرزوا یتدوع هدلاحوب كناشاب نادوق كب ینلا هجرک او
 ساقلاو بلط یس زدن وک یرکبع رکنا رادقمر نوجا دادما هتسودنک هلا

 دوشدوخ ندنخ دل وا هرزوا هاصم هللع تلود هلشلود هرتلکنا هدهسا شملا

 هدرز طقف ۰ یدبا راشُعا راذتعا هلبناس ینجهمهب وا یلاخدارکسع هرصم یاکلا

 قاشا كن رال ود هرتلکناو هبسور هلا هبلع تلود ًاقاعتم هرزوا ینجهنلوا نام

 دهن سو کا اش IL رازیلکنا قحللوا رد للخ

 شیلا دعو یلاسرا هه ردنکسا كن رکتسع نلکنا رادقم رب نوختا دادما

 هر هلاراظتنا هند ورو e نلکنا ردق یا چاق ر كب ینلا ندنرلقدلوا
 ندف رطرب بوی وایلاخ ند راز راکه لب رکسعكناشاب لعدم قرهروط بونابط هدنف رط
 ندیدم هلا هدهسیا سلنا مادقا هنطض ككروهنمد هرزوا یلوا رک ر ه ودنکی خد

 هناکم لدن بوم هروط نابع یهدنتسم هلتهج یتیدلاق فلعو داز هدفرط لواو
 هداکدلک هنس هح ان هزمج هرز واثكمتک یرغوطهنجما دعص زسه راج ندنراقدل وا بلاط

 ود ینلا كوک ندنساما ودنک ردشملا تافو ینوک ین زوقط نوا كنهدعقلا یذ

 : یدشلوا توف لوا ندنآ ید كم كتشب نالواقورعم

 ردشفلوا ذاختا لبلد هنعلاط دعس كننلع دم هجرصم ینافو هاهجولوا كکب دم ىلا

 هدهنیا مدا نشر هراودنک ین ناهاش یناما هرزوآ یتضو ودنک هک او
 یرغوط هنجما دبعص قرهلوا قرفتمو تتشنم هلتهج ینیدلاق تعح ی هدننامز كنفلا

 كناشاب لعدم علام الب یتهج هر رو یراوح كرصم ندنراقدلوا سن توالت

 . ردشمک هنلا
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 یتلوا شک هروهط یب هعفو ردا الا هجور نکیا هد ردتکتا اتش ناو

 یالکو یا هوست هلهحو و یسا نزسقهراشح هاناغرب هدرصم هلتهح

 كنيفلا هدنساها كناشاب ىلع دمت هدهسد رولک م زال قلوا قفاوم هنر ید كتلود

 رایغاو رای یک كم ریو هدازم یرصم یسفلا ها هدایز اهد ندغلام ییدابا دعو |

 باکت را رهغآ قوچرب ندرصم اشاب نادوبقو شلوا یشرب نیکرچ كی هدنشن
 هنناضی رعت كرازیلکنا هکیدلاق یدیا شلوب عویش وید یدیوق هلکشوب یشیا هلیسم |
 هدناضمر رهش لئاوا كره روک نوها كمتلکوب هباشاب نادوق یتحایقره وشراق

 بتر كب لاص یناث روخاربم هنیرپ هلبا لزع هرکص نوک اقرب هدکدلک هتداصسرد
 . یدلوا ایرد نادوق هلترازو |
 یعاحنس همناخ هلس رازو افشا هد ه رص ول ید هناشاب رداقلا دع قىسا نادوف ۱

 ۰ یدلروس هبجوت
 هدهسآ یدلروم هح ول ییلظفاحم ندوح هد هنس هدهع اشا دع یحاح قااس نادود

 هلتهح کا راو یراسپ و تور هدک دتا افعتساو راذتعا هلناس شالوا هاو نی

 ۱۳۳ ی هادور هلبفو كر قر هوا یرابرهش لاضا ثعاب یاسا

۱ 
۱ 

۱ 

 » اب وروامیاقوو ثداوح * ۱

 هداپوروا هرزوا قمالغاص ینس هباغ وربندنقو کیدک هتموکح تخت هت ر ابان و نوا

 هرزوا قلا هقانغآ دراي یاسور ادا تولوا هدنلما قلوت قفمر هنسودنک"

 . هب هل ود علاقو م هلک

 | یلود ایرتسوا هلثحم ندنغلزسنابث كنايسور ناربلاط هج رک او یدیشمشلاچ هناج

 أ یسموس كن ایرتسوا هد هیسل د رادا حیجرت یروص قغلوا قأشا هلکنا هد ولاد وس

 ضع یک نادش و قالفا ند هسو رحم كلام دوخ ای و كلر و رب ندالاتسااپ هسودنک

 یدل وا راحود هل رو فعض هدایز هباع تلودو زلکهنشا كن هنراب ان وب كم رو رب

 لاتحا یعاحتقاو زواحت كن ول هتسور نالوا تصرف نامز دصرتم قلارار هد ردقت |
 نده امع كلام ندنیدلوا یعزتلم يدم تمام كانهلع تلود ین هنس هظحالمو

 ایسورپ هيلع ءانب ۰ یدبا نمر ولا چیه هنس هظحالم كلوا كلریو رب هوایرتسوآ

 ندسرا هرزوا یتیدلوا راعشا هدالاب بویم هلوا قفوم اکا نکیا ریا مازتلا یتقافتا |
Eنالوا فداصم هجر یمهنسرب یمرکی وبشاو تمنع هنیرزوا ايسور هللا  

 غعروبجرو هدنسشب یعرکی كانسیکن رف لولیا یسهیدالم نس یتلا زوب زکس كيب

 TT راس هاوا ها كل دا تیرامو هدعا اط كلام

 ۱ هدابزأكا ها کند دنا تاقالم هل ران رب و لارف اا لا ندا عاعجا هدندورو هن رهش ۱

 ESE تم ته

 ( فرص زا



 و مو ری

 : دک هل وش ۰ یدنا یصوصخ قلو ققتمو هودنک هلئسم ییدسا ن نهد قرص

 و ندنهاشنا ارتسوآ یسهفود عروبجرو نالوا یردارب كنسروطاربعا ایرتسوآ

 | یشلوا رادتا هنهلاکم د داوا نا وفا رف رو طار غ كردمآ تع وج هوا
 | كردا لیمهفرطوا ینهذ یخد كهترابانون هلکعا ماریاو قي وشت قوح كب نوجا

 | كمشیرک هبه رک اذم هلت ود ایرتسوآ هرکص ندک دا راکفا فرص هحیابخ راد اکوب

 .ردشمل | ت رحهس رز وا ایس ور هدنعب ۷ تا هتسحلا ی هدهنای وهرزوا

 لخ ادیخ دی رک عكا رفا وسقاسىسەب کیستوفنالوا متر ییا كناس ورب

 زوب هدنتعم كن ول ات ل اد اّقم کو بولوا تراع ندر ه كىش ناسکسزوب هدلاح ین دل وا

 لر هلکج هلامث بن احی :اودایس ور ا راظن هنغب دنل ون A ۀرواکنج كس ن اسقط

 هنسهن رکسعءوق هدرب , قیاس دادم تحمل ندهسنوو هاردنا کت رح .یلظفح و

 تعرنس هرزوا قم راش یرازسنازف نامه هلسوزرآ قلوا رفظم .مدقانار كر 2وک

 هد زکس كکن ولدان یک ال eî :ارادت اب هبض رعت تک ر حهلنا
 ۱ 0 ی رهن لاس قرهلوالوق جوایسودرازسنار و

 ینا دل وا رف كس ز وبه دنتیعم هت ربان وب هدن راوج ك رهش مانانبه رکصن دق دنازقرل هب رام قف وا

 راول ایسورب فداصتلا یدل هنسودرارب بک سم ندرفن كس شمت كنايسورپ هدلاح

 هفرف شار ا ه كس زونوا تویملس یغدلوا یس ودرا نواب

 کیا نوا ها ماود هبرح تعاس زکس یدیو ماحتقا هنرزوا كردا نظ یسه کک

 تامهم واتیلک هرا زسنارفو راشلوا ناشبرب « رکصن دکد ریو حورجم و لوتقم کک

 لا كرازسنارف فار رسا ثبت نواو بوط هراب زوکنا الا
 ۰ شعا ردق كس ترد یراحورحو

 | یارب یندیلارقایسورپ یسودرارب كلك شعلا كناسور ندفرطرکید نوک لوا
 موم هنیرزوا ك هقرف زسنارف رب ترابع ندررفن كسب یتلا یعرکب هدلاح یشدلوا

 یا رلقدنلو شعوط هوا یرازاغو برص مان نزوف رازسنارف هدهسیا شعا

 هد رام و راشلوا روح هتعجر راولاسور هرکص ندقدلوا دن هب را تعاس

 ىلا زو و ربسا كس چوا هقشر ندقدلوا یرلح ورحمو لوتقم ردق كم نوا یخد

 تولرا یراح ورم و لوتقم ردق كس ید ید, كارا رنا رف افا پبوط هراب

 . یدا شلر وا یخد یرالارنج جاقرب

 هدلاح یشدلوا ردکم ندنتمجر قر هلوا مورح ندترفظم هاتهجوب یلارق اسورپ

 | یغیدل وا رامرات نو نوت حورشم هجورب كتسودر ار, كلکیب شعب رکید بقعرد

 كر هشود وقروقر ید هنن رکسع یک یتا دلوا ا نا ی قحبلا رخ



 چ ۹۰ زس

 0و نامزو ناما 2 چ اوو رار 0 نا وا
 هفرط لاش یخد ندارواو هنیلرب یلارق اسو رب ندنرلکدابا بیقعل هلتعرس

 هند رل زسنارف هصقادم الب یرلهدلب و هعاق قوج ر كناسور هترزوا كلو ۱

 لارقو لوخد هنل ر هللا یال ا هت رایان وب هدا د یعرکب كلوا نرش و شع |

 . ردشعا لوزت هتیارس |

 بولوا روح همیلست یمیک ید یراهقرف ایسورب نانلوب قرفتم هداروب هداروش
 ا یسود را اسور نوت هدنفرظ یار لساتلتاو شملغاتط یک |
 طقف ردشمهر و ترحو تشهد هایوروا نوت ی رفظمو كن ول ان ندنک ودا ۱

 هسنارف بویلوا لوم هنت راسجو تراهم كنولا درج تبرفظم هبنم وب |

 یسلک لخدم هدو ید كس هدعاق تاواسم ین دل وا ش ملا ثادحا كس روه |

 زسنارف یم هنلاعحا قمقح ردق هندنسم RE لر رب یداع ىع یشدلوا |

 5 هوا هدکمرسوک تعاجش هدابعلاقوف هلا سوهو صرح لاک كن رک الع

 كنکلام ید یلارق ایسورب رلیدالئاب هرکفت یهقیقدو ایوروا لود ندنغیدلشالکا

 ایسورب هلیعفر كنب را زا بتما كل هدازاسا ءدلاح یفیدلوا هدقمشالوط هدندودح
 .یدباهدقل رضاح همانماظن رب نوجا یسارجا كنسهدعاق تاواسموب ید هدنسودرآ |

 ردتقم هتشیه هدنرزوآ اوروارب یسوالتک ترا هنرزوا ترفظم و نوبل ا ۱

 قسضت هجن راج یجد یآ یتم هغی دل وا سودام ندهلع هر هرتلکنا رحم طوف وا

 نالوا قداصم هن ر یعرکی كانحنرفا ینا ن رشت هرزوا كملنا روح هحلص هللا

 هنتحه رب :رصاح كنولهرتلکنا هدهمانناس ییدلبا رش ندنلر هدناضمر رهش طساوا
 اناما نوسو امناساو كنملفو ایلاتا ناو یراقفتمو هسنارف الوا ینع دفا

 كنهرتلکنا اینا كجهدنا عطق ًاباک ی رلهرناسو هیراجت تالماعم نالوا هلبا هرتلکنا
 ۶ وا هرداصم نولو هسوولوت هدهرن قال ومع كرار .نانلو هدنمکح تج

 یسهفاک كراب وتکم نالوا شل زال هج زیلکناو نالک ندهرتلکناو ندک هبهرتلکنا الا

 رتسا رازبلکنا نالت رل هدنکلاع یراقفتمو هدهسنارف امار قح هلقاب بوایتوط
 ریز دوخاب ههرتلکنا ندنراه راج ناف س هراس لود انما قجهلبتوط هدنمکح

 [ رک كنسراقفتمو كنهسنارف رانابارغوا کلام نالوا هدنسهرادا

 ۰ یدللا نالعا ىد لوا قحهللوا هرداصم هسرلرولوا كحهرک

 لباق هلاصم یدمش نویلانهدهسی دلا فیلکت هطاصمو هک راتم یلارق ایسور هدانتاوب

 هنمیاست كراهعاق عقاو هدنراوج یرهن لوتسی وو هدای زیلس یخد 0 زامهلوا

 ( ردفوقوم )



 الا هجورب بولو هدروطو لاح رب لوهحم و كوما هدنقح ولهسنارف تقولوا |

 گیل ماکت یتقاا کلام و وآ تنسهعطق ایزماس لباقماک او 7 هناتتسهآ ۱

 قحا بولوا هدک عروب یرغوط هناتسهل یرلودرا هور قاط ةاط هدناوا لوا

 OE N اوس ناو E ره اول یکتا اقا یا ک ترقت

 ی ٩۱ رب

 هایش یاب نوسان نده دل وا فوفوم ها هتس هراد یمهقشل وب هسا رف ا

 ندنکیدمهدا تقفاوم هقنلکت وب هسا یلارف اسور ىدا هرزوا كعا و رک

 | یدر و رارف هرزوا كما ماود هب رح هدکل رب هلا راول همس ور ناشش هسدادما

 كن ولهسور لکا كلوصا 4 ه رص اح کنوح یدشمر و باوح ود ردف وف وم

 | هرزوا كنا تکرح یرضوط هناحاوس یرارهن نعنو لوتس و ید نوا
 ۰ یدا لوغشم هلا هب رقس تاکرادت

 | ندنایتلالقتسا ءاهفا نول یماح هنسودنک یهسنارف ناتسهل ورد هدددم تدم طقف

 هدایز كب رلولهل هدک دنا برق هبناح لوا یسودرا هسنارف هلتهج ییدتا ديما

 ۱ شا دل وا ردا م.ده و كرادت هربخدو NO هنس ود را 4سلارف قرهلوا رو رسم ۱

  هنادنم یسهلئتسم ناتسهل هدهسیا قفاوم هنسوژرا كرنا ید یراکفا كنهترابانوب |

 ینغج هنقوط هتتلود ایرتسوآ ییدتسا قلا هنقافتا ةرتاد هدانا لوا یک یتیدیوق

 ۱ هساوایرتسوا یدشرک هتحلصم 2 هلا ولابرتسوآ هد سما لوا كردا رطاخرد |

 ۱ نالوا دارا هرز وا تاملعت یا دل وا شمردنوک هتسحلبا ندعروحرو كن ویا اب

 كم نان هنف رط ناتسهل و شمر و رلباوح هم واص ندشاب ولایرتسوآ هنفلکت یاسا

 هنهیاع هسنارف یک ییدریولا تصرف تقو ارظن هنفیدلوا شمردتنا عمجت رکسع
۶ 

 | بولوا سوبام ندقافتا ایرتسوآ قترا هنرابان و هلغمالاق هاتشا هدنکحهدا تکرح |
E > ۱كس هعطق احبلاغ هلا ساقلا یتقفاوم كنايرتسوا نوحا کت كنتل ود  

 هر

 و ا ك و و یتالباکس روا كنه مع ءوف مدقم ندتکر ح هلی نیا و

 كنب رفت كس زویج واقأب قرەنلوب هدنسهظفاحم كنكلاغ كنملفو ابلاتاو هسنارف کم

 ك رکسعردقو یئادراو كنهسنارف طقف بور دشالرارق یتسلوا لخاد هب رح ید

 را كلام ابشور ین اافسا تا رکسع هاها ر ندیتخمل وا ق
 . یدلا ثادحا هلام رادار هحهقش نوحا یسافتسا كنتادراو

 ر

 هيا هتراپاوب بولوا كجهلیب هیلوشراق هلرکسع كيب یمرکی زو یرازسنارف
 وشراق هوهیسور ینکس یلا زوب هسیا زالوا چیه كرکسع كم زوج وا ېک هدنتسم

ad “۰ ۰ ۳  @ 

 رب كحهر و شالت هتسودنک یراودرا هس ور ندنکجهلسهدبا قوس هرح نادس

 هاو یاری ی که

۱ 
| 

 ك



4 
EEC 

 تل ود ایرتسوا یک ینیدلوا لا هس رفظم ر هقفتم لود و یدنشعا دع و ین راقبح ح

 ابرتسوا كس ناسکس یهدنفررط الاغ ندع لوا راکرد یجهشلر هلراودنک

 ۱ هاسهدایز هننوق ودنک هسیا نوفا یدبا راروبهدا لام هسرلودنک یخد یبرکسع

 | هظفاحم ینتهج هروناه ناه بریعا هشیدنا الصا ندرلنوب هلتهج ین دلوا هدکمن ووک
 ۱ نايم هقرفرب هرزوا كنا هسفادم هموګ نالوا لمتح یعوقو ندنفرط جوساو
 | غربت روو اریواب هلسهدناموق مورژ سنر یردارب هرزوا كتا طبض یتلایا ایزیاسو |

 | (نال) و (ورژوا) و (دواد) هرکصن دک دتبا قوس هفرفرب رکید بل ندنرلرکیع

 | كران وب یدتبا قوس هنیرزوا ناتسهل ییرلودرا (اروم) سن ر, هلا رالاشرام مان
 ۱ بوسرو یغوط هناتسهل هدلاح یی دلوا تزاسع ندرف كس اک یسهلجح ۱

 دا تو نوا كح رفا عزت نشت یمودرا ادواد لاش رام
 ۱ ندنرط لها هدقدراو هتسزون نالوا ندنرلرهش هحواشاب كناتسهل هدناضمر

 ۱ ۰ یدشخلوا لوق هلن رسم هداعلاقوف

 ا هدر مالل یرلک تقو یرلکع هدا لالقتسا یک راولها کیوح
 | لاشرام هیاع هاب ۰ رایدیا راوشراق هلا تبنونم هدنروص زافلوا فیرعت ییرکع |
 . یدبا هدکعا تعافش ههنرایانوب هدنراقح بویجآ هنناش رب لاح كل رانا ید دواد ۱

 اتم ندراخز یرلکدکع دن راقاس ناتسهل نال لاشرام لبا ورژوا لاشرام نکل |

 ۱9 ۰ لو نانو نکس یک راواهل هدنکلعر نشا لاو قرهلوا ۱
 . یدیا راشما راطخا ا اا وب ینکج هیم هربکهتیه
 ا ا کیا هد راکفا ااا كیلود ناتسهل نوا
 ۱۳ 4 تان دل او كنهوصخ و اوا راععود هددرت ندنتاراعشا
 رهش لالخ هلتکرح ندنلر ناه كردنا قیلعت هناصح هفاک تامولعم هددودک
 ۱ تلصاوم هن رهش نرو ہد شل یک كنح رفا ءا ن رشت یعل هدناضمر

 را ا و ولو هک ج نایاش هتللات هتموکح لقسم رب هدکدسا

 ۰ یدابانالعا ءرلولهل یب رامات ا دیما یشرب ندنس ودنک هکدمرتسوک هیاعف تن واعمرب

 عنامالب رازسنارف ندنراقدلوا شملبا تعجر هللا روبع ی رهن لوتسیو یک اغ

 یدا راغمالشاب هکل وزرا, ا هلئاروسع ی رهن لوتسب و ناهو راشمرک هواشزاو ]نح

 ید نوا هدلاوش لئاوا نالوا فداصم هنستلا نوا كنحرفا كوا ن وناکو

۱ 

 ۱ یرلهش یرک اسع ایسورب نانلوب هد رط یانئا یرالارنج زسنارف هدانا لوا

 . یدتک هواشراو

 هسور هدن رلب رهت هبار وا بودا تک یضوط هن رهش واشراو كردا ناشیرب

 فر



 و ٩۳ رس
 هد هيا لکشم كب هنرکسع تکرح هدنرارب قلقاطب و زسصیا كناتسهل هدمسومو | |

 چاقرب آر 0 هتک رح هرزوا تعرسو كرەمادق یراتقشمو ر والردود |

 ه رکصا EEE طض یتنهصق نامشو كر داهل هرلولهسور هد رله را كه قفوا

 ۰ یدّتسا هداعا هواشراو هرزواقلوا نیشناتشم ی هدل وا نوناک رخاوا ۱

 راحود کل ةا و ندنغدلوا ولت وطرو قوغص یساوه تال

 و ممصت یتفدو در ط ردق هن رم نمت كراولهسور ۱ ندمرک هناتش هنر بابت |

 . یدا زامهقبح ندنرل هطوا یعوح كرللارنج صوصلنا ىلع بولوا

 وشا نالوا فداصم هنئاوا كنسنات نوناک ےس هدا هنس ید زوب زکس كم

 راج ود هلهج ولوا نوین هدنرخاوا كنلاوش یسهب رج هنسرب یمرکیزوییکیا كم

 مورز یردارب دشا شدلوا لوغشم هاس هرادا كنسؤدرا یر هل وا ی

 نوع قر هلا ی رخ ییدلبا البتسا ینس هعطق ای یاس كنهقرف نالوا هدنس هدناموق

 . یدىشل وا حرشام و

 ناشیرب بوروا هتفب هللا دع تصرف ییراملکح هباتشم كرازسنارف راولهسور |

 هدانا لوا بولوا رادرخ ندتشک هنر رایانوب هدهسیا راشا تک رح هرزوا كعا ۱

 ۱ هلکعا موج هتیرزوا كراولهیسور قرهنارواط ناه ندشدلوا نوید رالوک ۱

 ۱ یذ لالخ نا تغ هرز وا تعرس لا ر هدسا ملا تسجو رواا
 ۱ هبه راح یرل ولهبسور كرش هدلحم مان ولبا هدلنا وا و رفا طاشیما هد هدعقلا _

 كنسودرا ندنفیدلوا شملبا تکرح هلبا تعرس هدایز كب دهسا لا ا
 طلا ووش رد هاب كس نابکس كراو تاور توو هدننای سو و

 نوکر, نیفلوا رضاح هکنج هلباپوط هراپ زوییکیاو رفت كيب شقلا قجنا وشراق
 راولهسور هرکصندقدنلوا کنج پوط تعاس جاقرب هللا عورش هبهبراحم حابصلایلع |

 ولنافو ولتدش كب ندنرلکدتنا ماق هتمواقم اددش یخد رازسنارفو ماحتقاو موم |

 بوشبتب بش مالظ نیزسکعا نابت بولفمو بلاغ زونه قرهلوب عوقو هبراخم رب |
 قاسم راک لات یه ایوب شاد و یا

 یراار شور و یاس مقر يزولوا یاملع یخ ساب شد دارت لا
 | هد هجا یذ لئاوا ید نوا ندنراقدل وا شر وباکح بوعا ماتتغا یتصرف ۱

 مایا هقشب ندقدلوا یتافلت یک كرازمنارفو شمکح هباتشم هن هلا هداعا ین رکسع |
 | قاط رب یتءاقاو ثکم تدم یخ هدناتسهل كنهنرابانوب هلیدادتما ردقوب كب رح

 نوانو ردشمالءاب هغلوب توق یرلدمآ كنسادعا قر هلوا ثعاب هتنوکت كفجارا |

 ۰ ردشمک عضو ندراکفاوب قت را نکیشقیا یمصت ینسایحا كتاود هل هدنتم نع هناتسها ۱



e ۹4 زی 

 ید وا بوشب رک هب هرباخم هلا نوسان دلها 0 دّمع یارف اسو ر هداننا و و

 تقفاوم راهطا هب هحاصم هلا طارش نوها ندش دنلوب رثاتم ندراتحز ی دل وا راج ود

 هل رانا ید همسیلارق هکاسورب یامظع نالوا ینارادفرط برح نکیشعا

 ۳۲۳۱۰ لوا ندفرط لارف لره وو هتواعمو توف تەس وز ی

 . ردراشلوا عنام هنسعلوا لوق

 هدنلما كما قافنا دن ور طا ر هل رب ندابوروا AA لود و رب دهب وا 4ہسر | نوشات

 . یدروسدیا روصت قافلا دقع هلتلود هسور هنرزوا كنالاح و نده دلوا

 ثانسودنک هج رک ابولوا هدکمنا ماود هه هس رح تاکرادت هدناواوب ید یل ود ارتسوآ
 یه دل وا علام یقعض هل هسسیاو یمن كما هلخادم هب رح و یغلف رطس

 ییدرب ولا تصرف هولارتسوا بویعادلا هرلزوسوب نویلبان هد هسیا هدکملا ناس

 كنابسور و یدرویلس انعر کک هدا تعراسم ی هق را ارش هات

 ۱۳۳۳ ۱ زا سا دوم یا رزرو يوا و های رسا ىلا ایلس
 كعد قلوا لخاد هل رح قلاضما همان دهعر هدل وب وب هد دیبا لکت هنتل ود

 هسا رونلوا لوق طقفو ینیدلوا یلاح هبه راځ كنایرتسوآ هسیا هدناواوب بولوا

 یطسوتر هلو یدیشمر و یاوح یحمدا طسوت یارجا هدنن هب راحتم لود

 . نویلپا ندنکح هلس هلوا هلسو هنسمشلر هللا هقفتم لود كنابرتسوا كماعا لوق

 ۳م هلوا نما اع ندفرط ایرتسوا راز هاسمتسوک اضر یور کو. ید

 | نوحا یبترو س رحم كع دکلام كس راقفتم ودنک و هد هسنارف ندکی هلتهج
 ی و یک یبداروک یرثا تموصح ی ندنفرط یتلود ایریسواو شمر و ها

 ملک ۰ یدبا شمریدابب هب وایرتسوا ی رلکج هیوروب هیورلپا ای رس كراودرا
 تلود علاقو نالک هروهظ هداتنا وب

 هب هباع
: 

 * هلعتلود عیاقو #

 ولهیسور هلل رلاقا لزعلا دعب كن راکب نادغب و قالفا هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب
 ۱۱۳۰ تولو هدنط ید شا هلع تلود | رظن ةتقیدلوا شدا تعطلت و اضرا
 هدانناوب ۰ یدشماعا راخداو بلج هاس هرخذ هرل هعلق ک هدنرزوا دودح هلع

 كن هسنارف ینم هخدلوا ررقم هراح هدنس یراتلود هسنارف هلا هسور هسیا

 هدکلررب هلبا هبنامع رک اسع كردنا روم ند هسورح كلام یسودرا ی هدایجالاد

 د ندقدلوا راکفلد ولهسور هلا یلاتحا كمللا تکرح یرغوط هناتسهل

 قالفا مه هیلع ءان بوباص راک ینغیدناق هدقرش هدنتفو قشیراق رب هلو كناپوروا

 عالق ک هدو یراره هنوطو هلروط هدمحو كما هدلا یتراتلیا نادخ و

 ) عاه و



j~ی 4۵  

 يیدتسا كردا قب رفت ندولهسنارفو قسضت ییهماع تلود هللا طض ییهمهم عامه و

 ا ا هلا ودرار تل له ندرت ثاس سا ه رز وا كمر دتا رج هدل وب

 ..یدنشعا اب قواك

 هحولشا كنا ارز ید.شملوا نون هدایز ك هدقدلوا رادربخ ندنوب نودا

 یندیضغ ندنوب یدایادحا هراڅر هدننب ولهسور هلا هلع تلود یډدصقمر

 یدا ثمروشود هشالت یو و شریف و كعا لاغشا هلتهح و یوهیسور ال وا

 هس ور كاناحاوس زکد هرو هده سلا دض هب ولها رف ردقن یه و ارز

 . یدزامهلوا یضار ا

 | هرروا نتوخ ینرکیدو ردن یر كردا لوف ینا یتسود را نوک لاش رام

 تعا رحم مردن ین ههارفو تار سع هرز مدام ضروری

 ردن راضيتسالا یدل یدلبا روع ی رم هلروط ندلع مان راص م وط نالوا هفاسم

 EL یال و هلا راضحا ف ه رب ه و>ح وو یتفم و یضافاشا نیحر رو یطفاحم

 هل وا تام ولعم هن وک ر ESL کو هدک دتا ا ی راهعلاطم و یار راد

 تو فاو تو رو ا یدار و رارق هرزوا قفلوا

 | وبا بوکرومامرب ندنف رط لارنج هرکص ندقدروق هلع برق هردنن یبراودرا

 ۱ ندیلاوح و یسودرا هسور ا وذام ند هلع تلود فرط هرزوا كمتک هنفرط ۱

 هدهعلق نورد لارنح زکلاو تماقا هد رهش ج راخ رکسع هلتهج کج هدا رو ص

 هدهسیا یدتسیا كما لافغا یناشاب ظفاح وید كج هدا تحارتساو مارا نوک چوا

 ندنغیدملوا یلاتحا قمالوعوقو راعشا هنوکرب ندنلاع باب هسلوا یشر هلو هحتلود

 راس واشاب ظفاح ا مولعم یت دلوا یس هسسدو كد عون رب كن ولهسور درج

 ات رفاخ اف اب نوک یهو هاو رد )را هد هو و نیرومام

 اار هما نیک لا رج هدفدب وا لا هانکتسا هلا لاسرا مدار هلارنج ندنف رط

 تلود فرط هرزوا كم ۶ هنف رط هسنارف ندنسلاوح نتوخ و ردن كراولهسور

 كمالسا ءاشداپزب ها زار ا یلاع سما عنصمرپ نمضتم یبراقدلوا نوذام ندهیلع

 هک لا ا تدنما ود راتوسعا هسوسو هدوهس زکج هک بولک هل سا

 بوتکمهعطق ر N ر رکصندک دا هسعل هرللحم نالک مزال یرکسع

 نزمسقمل وقوط هنلالخ رب كنسلاهاردنب هدلاح ین دنل وا ماست هعفادمالب هعاقدوردنوک

 ورن دهوا هسیا رولمت | بوطرب ندهعلقرک او یرلقح هنلوا لاصب اًألاس لع یراکدتسا

Eمادعا تاس هله اکو رغص كر هلدا تاعر هنس هدعاق هر و نالوا  

a WATE REE 
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 هلکما واک هد هغطق تر وص یتمملست ناه كن هعلق كردا دده هلام یرلقح هناف ۱

 هاتهج ییدلروک كرادت هلبتقو کن وج هدکد تا ناس هراضح تعج یتفک اشاب ظفاحم ۱

 ح
۱ 

 ییزوس لامو ناح تمالس راولردن ندنغیدلوا صقان كم تمواقم باسا هدهملق |

 ۶ ٩ كناضمر رهش هل رام و رارق هنمبلتت كنهعلق قاق الا ناه یک ی راکش

 هلیبسح یقلوا اتش مایا ایوک و یدنلوا میلست هراولهیسور یسهعلق ت نک یند |
 بولب رب و لهم نوک ناسقط «ییاها ندنفرط یلارنج هسور هحم هناصو ناوسن |

 ناه قرهنادلا ید یلاها هراع > نده دلوا هتک ê هسا یزوس كادناموقرب

 هلتخورف كسرلاشاو و هرزوا كما هناحاوس هل وط هدنر و ص اتش تالاس

 اب دلبا لاغتشا هنصوصخ لاقاو لامحا فق
, 
 ۰« یدناهقش هسا یما م كن ولهسور

 كعالتضم هلا قوس هنلحاوس ه وط EE س دنسالتشا كردن : هک هل وش

 قلخر رواکنج ید یسلاها دح رس بولوا هدنس هعاد كعا موګ هنرزوا

 تمواقموهعفادم هد ولو توق كر هشلر هاسلاها رلهعلقک هدناحاوس هن وطندنعب دلوا

 . یدرتسا كملا فقوت تدمر هللا هاسووب یتسنلاها ردن نوجا یراماجا

 دحرس ینوک یحنجوا یہ رک كناضمر رهش یخد یلوق ر رکيد كتسودرا هسور : ۰ ی ۶۰۱1 ۰ =

 هدنس هه هب وا كن رهن هلروط رت نوک یاو هعمل هدلع مانهشاو زی ا نالوا هسور

 a اإ یر 23 ه دّنسه را ۷ رق ۳ ا ا هلىسەب رو بوقروا عفاو

۱ 
 ۱ ۱ هل ۳ د E همس ور ك الو هدق دل وا یعومسم

 ۱ نود یالوط لدن رایدم كس را رهدوب و نادغ و قالفا هاو ردق وب ی كحهدا

 ا ی 2 ۱ | هلرکعو یدلواف رطر هنس رزوا یماقا كزلهدوب و E تدور هنسهنایم |

 یرللاحا كمتک هننرزوا رازسنارف هدیوکندنلاوح ون طقف یدلاق یشیا هجرلاروب ۱

 كجهدک هنرزوا زر ناف UE همس ور ندنع دل وا شلدشبا یرلفدل واشملا

 | هدنراتکر ح هف طور هستقادصم # اجکبات تساکزا هار توافت نسب (عارصم) هسلوا

 كب تلرکسا نانلوب هدقالنازونه و شملشالک ایت دلوا لافغا عون رب ندننج هل وا ینەمرب

 مزال قم وا ینامولعم هنا كتلود هلتهج ینادلوا شمقح ندنداعس رد هددهعلا بب رف

 ۳۱ 0 را لا د اا لاسرا تازي رح 6ا١ ًاعیارس ىم ا

 ee PE gE rEg ۱ تباع ره هطامتحا هدعاق رار هلماس یتادمل وا ۳9 0 ر هدلو و ید ندف رط |

 كن همس و ریسلاها نوح نانل ون ه دی را هدار كس ج وا هدهسا شل دا هیص وت یشل وا ۱

 هربحد ید یس هعلق ناتوخ کر هقذل ندنعح همم هل وا تمواقم روا بات هنت وو ۱

EE 355 cain 

 ( ندامهمو



e ٩۷ رقم 

 رطاخ ناشی رب هداب هو او ا ا نا 1

 هلروط یسودرا هبسور هدلاح یرلقدلوا رظتنم هراکماحا هللا شالتو فوخ لاکو

 بولسم ییاها هدک رک هنهاکشب نیتوخ هللا روبع ندير وک یرباکدلیا اشنا هس رزوا

 هراجر و قعاف یرلوق هلا توعد ی هدلب هوجو یخداشاب ظفاح بولوا روعشلا

 ینادناموق هسور هدانا یکیدلیا ترداسم ههناح ودم ت کک یک قم راقح بوط

 تمالس هلزکناحو لام زک هسردبا یاست ییهعاق نوک وب ) فو مار ندر

 (ردلاح الا عنتم لاهما هداز N زک هحالاو زکسرولوب

 تناتمو تدالح اشاب ظفاح هن رزوا یس ا فلکت یتملست كن هعلق هللا دیدهت ويد

 ۰ ۳۹7 تعحا هراضح یارآ هدنل وب كما تاتت هد هظفامص صا 1

 یه دلواهراح یربع ندهعلق ماست هل دم ندنناصق كنهعفادم باسا یسهلج هدهسا

 .ردشف وا ملست هبولهیسور هدلاوش لئاوایند یسهعلق نیتوخزسهراج هل راعا نام

 ار وا لم نا ناف ۲ هج ص ا رخ هنسلاها نتوخ ینادناموق هبسور

 كنبرلهبقت باسا ناه كرهر ورارق هرزوا كماعا مارا هنوکرب دم نم هدهسیا

 كرادتیرا هراس مزاولو هبرع هج رکا رو هلارنج نوجا یراضحا

 نیست ید طباضر هل رکسع قازق رادقمر نوجا یرلغلوا لاصیا هصالق هلبا
 هلوب هدرب رهمز مایا یلاها ةفاک هدلاح ینیدلوا هدکلرب ید اشاب دمت هرقو شلدنا

 كمامردشلر هل راقاع یعالق هنوط یرانوب یضرغ كراولهیسور هدهسیاشلراقبج

 اد رالو قشال وط و هناصیتمم هنغی دلوا ترابع ندفقوت هدراف رطوا تدمر هرزوا

 مت نه نوا هند وخ ری دا قیوعتو فوس هدهار یانناو كره روتوک

 ور كنهنوط هلیا لوصو هدنوک شب قرق هلبا لاح جوک هصالق نالوا یسهفاسم |

 ۰ ردرلشملس هدیا روبع هق رط |

 تل رکساووقاع نانلوا بصن یسەدەوو نادغ و قالفا هرزوا یتبلوا نم 1

 هبدوع هلا روهط یرالاصفا نیا شمراو را رقم زونه رلکب

 كيزروزوم ردنانکلع نالیردنوک هنادغب هلا اهاو بصن رارکت ۰ یدیا راشلوا ۱

 یراکدسا روع ین رهن هلروط كرلولهسور هدندورو هنسهصق قاشقوق ید ۱

 یسطخح هراف رط ور ك هسور هدعب بودا فقوت هداروا هللا ی رخ ۱

 . ردشملا تدوع هداعسرد ناه كحدبا ققح | ۱

 نیتوخ اغا ینطصء رادملع نالوا ینشناح كنلغوا کنسرو ینابعا قحسور

 رادملع بولک هفحسور یخد كب تلرکسا هداننا ییدلیا عاتسا یراهعقو ردنبو

 رادملع هلک هیاکحینسهرباخم نالوا هایسودنک كنظفاحم نیتوخ كرهشیروک هلا

 فن تا 37 ( نما دلج )
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 یلاح عوقو رار هلا ت م هنلامکتسا كاسا یسهظفاحم كنلحاوس هن وط ناه

 تلرکسا قحیلوا مولعم تیفک هجیلاع باب یدبا شملبا اهناو ضرع هتداعسرد
 هدقحسور اراظتنا هلاح حش هللا صصخت شاعم هسک رش هبهام هرکی وقلع هلیا |

 یدلوا هاصخ e كنولهسورو شلروس راعشاو ما یرامللا فوت
 ی رلهعلق نامرکف او یک رلولهسور ردق هتقولوا قحا ۰ ردشلر دلب هرادحریس

 ندن راقدلوب هرزوا كلک یرغوط هاعاسا كردنا البتسا هلقلراکهسسد هليو یخد
 « ردشملم هلل وا ماق ههعفادت تاکرح ی اهجو ر هدن رل هعلق کوک رب و لماری او لیعامسا

 لبعاما هرکصندنطض كنترل غلف رد و ِ حورشم هج ورب نوسلکم لاشرام

 ا کرم ندرکسع كس ىلا یکی هرزوا كعا التسا ید نننهماق

 . یدباشمتک هنفرط شاپ هلیرکسع یاب ید E ا
 هن وط هلا عاما ی رهعفو ردسو نتوخ الا جوار هنا اغا یطصم ع

 ندنراشادلو وق کسا كنسودنک هدهرص ییدتسا انتعا هنسهظفاحم ما كناحاوس
 ندنلحاوسهنوط هداننالوا بولواینامرهق كتعاحش هصرعو یناولهب كتلاسنادیم

 هلیعایساهلرکسعرادقمرب ید یناغا میهاربا ناولهپ نالوا مقم هدلح مان نوغزوق

 رومامرب ندنف رط لارنج هدک راک هنیراوج هب رق مانیسبرق بحاص نالوا یسهفاسم
 هلا لافعاو دیده ید یتسلاها لیعاسا هرزوا یسهرتو ردو نیتوخ بولک

 بوشبتب یک فطاخ قرب اغا ناولهپ ہد ہرص ییدتبا فیلکت ینمیلست كنهعلق
 تردابم هبهعفادمیما هلیادرطیرومأهبسور قجیلوا ماطم هتیفکه لبا لوخد هیهعلق
 اشاب مساق ناریمریم نانلوب یظفاحم لیعاسا بوریو تراسج هسکه هرزوا كما

 قرهنالناح هلق وشت كناغا ناولهب بولوا هدید ناراب كرک و هدیداشوررب رب ید |

 راسوساحهداننا ییدتنا شزروو یس ههعفادم باسا لامکتسا هلباشنج هناناوجوت

 ش اغا ناولهب هلل رامرب و ربخ ییراقدلوا هدکم هرزوا ترک كراولهیسور بولک |

 كب اقرب كن ول هيس ور هدک دایاتکرحهب ورايا نوجش|فشک بونب هلبا ولتآ زوب یتلا
 ماحتقاو موهنرارزوا هالافیسلس ناه فداصتلا یدل هتسهعیاطرب بک سم ندرفن |

 تاناوح لخر رلولهسور رکص ندک دتا ماود کنج ردق تعاس ر نفرطو

 ترنک یک تولبهرق ندوربک هدنیقع هدهسیا راشلواروح هتعجر هلبا كرت نیرایشاو |

 | یتیدلآو لوفقو دوع یخد اغا ناولهپ ندنشیدالشاب هک روک یراروباطهیسور هرزوا |
 2 ردشمہلا لوخد هر هعلق هاعانع لاو

 ( ناولهب )

۱ 
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 نوتاحالس "ةفاكهلکمر و تژاسح كوس هنقاح لعام یت رفظم كح وک وب كناغاناولهب :

 یعد یسودرا هسور رابدلوا رضاح و هلا جورخ ندهلق ۱۵ ساق لیس

 هراولهسووررابدالشاب هه راحت بولک قرهناقلاح یک جاوم رو یرالاح یتسهش رگ

 صوصانایلعو كناطباض هلبااشاب مساق نکیا صقانوزآ كم یتوق كمالسا لها هلتبسن

 | یراب بانج تیانعو ترصت و یرات | یرل هداعلا قوف تلاس و ترغ كناغا ناوله

 | رفظم هبمالسا ةف دنسهحش كنهنازبرنوخ ه راحرب نالوا دتع تعاس ید قرلوا

 | زاربا نوک لوا كاا نا واهب له یدلوا نوع هنحر ام رو رو
 هدنقحقرهلوا هدنروص زا وا فی رعت یسهناراکنامرهق تلاس و هناتسر مزر کیدا

 لو ةدندن * نامرهق دص هدددش هح رک كلف ) نامر لاح ناسل هلبا ناوارف ناسحت

 ویداشاب ابو ریزو ا رخؤم اغا ناولهپ وشا یدلوا نایوک ینت ( ناواهپ یو نوچ
 . ردرمس تعاحش تاذ نالوا یهش

 ردس و ندوح هدقدنل وا رشا و ص ص هب داعسرد ندنف رط شاپ مساق ت رفظم و

 هدهدعقلایذ د عو. یدلوا تلست رادم همالسا لها نالوا ردکم ینال وطن دن راهعلق

 | یخد یملوا تافاکم رهظم كناغا ناولهپ یارو ترازو ر ا مساق "اف |
 | هلتهج ینیدلوا ندنرلمدا كرادملع یسودنک قحا بولوا یهاشدا ترضح دار ,

 | ۰ یدلروسفطا هل اهله دعاوم و هاب زج یایاطعاغانا واهب هطسا ول واعارادماعتاذلاب

 | صالق كرکج تقسشمو دکرازه بوقیچ ندنبنوخ الاب هجورب یسیلاها نیتوخ

 ییال وطن دنسهعق و لیعمساوشا نکن هرز وا تماقاهدنشورا و ردها لهم نوک ر ناسقط

 هدنحراخ لود هدعافو للام قومح و هدنل وب را ذخا هاغل وا لعفنم یلاثرام هبس ور

 یاسصو ناوسن و لاحر هاب كردس و یقلخ او ییاشا نسح ظفاحم قره وا

۱ 
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 قرهنادلا هن ز وس كنلارنج هسور ولردماما رای دقبح هنسهش صالخ هل الوص و هنسهصق

 هنیراند هبسسور بولا هتراسا تحت رار هامناکس نامرکق | ی رلکدلبا البتسا هدانتاوب
 ۰ یدلما راکفاد یتلود یالکو یربخ یشدلوا شملبا راست

 یرابخا یرایطختو زواجن هبهیلعتل ود كلام هرزوا حورشم لاونم كنیرک اسع هیسور

 هدام حاضیتسا اررکم ندنتتیخلبا هسور میقم هدنداعسرد هکدتا دراوت ینردس

 هحشرومامو قودا شمر دلم هنفرط یتلود یراقدنلوا اما كرلهدوب و هدقدنل وا

 یشرب هتسودنک ندنفررط یتلود راد هرلهداح وب و ینیدلوا هعزانم بس هقش هدنابم

 نوسلکم لاشرام هکونلاح ۰ ردنا تقو راصا هنالهاحتم هل رب اوج ینیدلوا شمالزای

 ضع هدهمانناش نالبردنوک هنناطااض و تاضق كنیرلاضق یبا مور ندنفرط

 یرکسع هسنارف ههبمالسا كلام یا رغ كنهللع تلود ارب هللا تیاکش ندناصوصخ



et ۱۰ e 

 داسفو هتف تحوم هدن داو رندا ارجا یدیدح ماظن هدب ودا لاخ.دا

 هدقهل واااو ضرعندنف رط رادقارم ینطصم ییردس ینیدلواجردنم رازوس قجلوا

 نمجنا نالوا دقع هدیهاس یوتف باب ینوک یستربا هعج یحنوا كلاوش هلسلوا

 تلافسو تر ولرد بوشود هرالو هداتش مایا هلو كنسلاها ننوخ هدنروشم

 ا ا هک كينک نه مردم زاخا یرافذلوا هدکشح

 تلود فرط ناه ندندلوا كعد شملنا دهع ضقن هلا زواحت یدودح تغب
 . یدلر و رارق هنسفلوا برح نالعا ید ندهلع

 كن هبلع تلود ورن دهوا ندنیدلوا یتراح عتم هدایز هده اع كلاع كن وله رتلکنا

 ا زمتسا كغا تک رج هدنهلع هلع تلود كردا مازتلا یکلم تمام

 دس یترامح باوا كرازلکنا ندف رط سه هن راباوب هرزوا یشدنلوا راعشا

 ندنراقدلوا تلمرب راشب هدنسهاس ترا هسیارازملکنا بولوا هدکعا دن و

 یدیا هلئسم رب مهمو مدقم ندیشیه هجرانا کوو دوش رک تیهرابات و

 یلود هسوررپ زکلا كجهدنا تمواقم هغدلوا ههت رایان و هدنادیم هسا هدناواوب

 اغ هدلاح یادلوا روح هقافا هلا ولهبسور ۍلود هرتلکنا ندغالوا

 ۱۳۱ د ندنک وبا تفکر لکم هس ودک یاد تسهورح ندنم راج

 ا ٠ة ردك كنروکزاو ندلباغ «هسنارف یهللع تلود نوسلوا
 منم ندبرح نالعا اور قالع تلود یسحلبا زیلکنا کهدلوبناتسا یم
 ارح هسیا رولوا كج هدا مو هبهبنامع كلام ولهدنارفو رارصا قوح ك نوجا

 ۱۳ تب دار ی یداوا نناتضو دهمتب ه هظفاخم ولرتلکتا
 ۱۱۱ او ا ید ندفرطر رار هادو ین هوا دادما هلییسودرا
 یرابخا یرابطخ هب هبناقاخ تادح رس كرل ولهیسور هکمادام ندلاعباب بناح هکدتسا
 هناتسود ود زاک ندللا یا اتم یا ق را ردهدکما دراو یردم

 بولوا دم هدهسدنلوا رامش یس هشوشخ عفر كهلاراشم رس هلا راذتعا

 عنم یوم كنيراهیفس هیسورو ینکیدلبا تافتلاو لىم هن ولهسنارف كنهیاع تلود

 ۳۱۱ اغ تامرتسوک ددر ردف هتفه چوا ییا هدنساها كراهدوب وو كتا

 اا هدتناکش تروص یغفدلوا نادرک ور ندنراقفتم هلا زیوح یراوطا ردنا اما

 اعدا ییذاقتا و دیدی كنس راقاقا هسورو هرتلکناو ید رط كننابتسس ندهللعردو

 موج ههسورح كلام ار ى اغ هسور هدر دق ینیدفلوا هدعاسم هرلن و و

 ۱ هرزوا كمما تموصح یارحا تولک هلوماتسا ید یساعنود هرتلکناو تلوصو

 | كنهترابتوب هدانا لوا هدهسبا شملبا اناو نام یبرلکدلبا نامو دهع هدنرل

n 
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 ا ا دهع ص یقح رغل كن وله بسور قرەلوا ب رح نالعا ناه ندنغ دل وا 1

 یغل رسقح كنول«سور هدیاوب و نام یتغیدلوا شملا موح ههللع تلود كلام

 ی

 ۱ ییداوح یی دا تن ا یضوط هر ول ا لیکت یش 1 الت ا اس ور

 هل رارکت كنهموقم راذعا بوی وا هدعاسم هنفلاکت كنسحل | زیلکنا ندا

 هر ۵ 1 مردک بوقلاق ندمعب دل وا زوم ام هتقفاوم هنسحابا هبسور کو

 ررر رد مو 1 وقت قو ردا رقس ° Ns تموصح 9 زس یلوذ

 E زار كب رح نالعا هلکعد ( زسهلس سد ی رصم دهن وک زوتوا

 ی رطاخ و ود رک ( یاتسب نکا سا لمم رانهذ هق رط

 ۱ نو یا نوا كلاوش ینم هنغب دل وا هدکعا را 9 دادعت یداوف قحوهل وا

 نالعا هلهح و قلاش رارف هدق دل وا فم هماع تروشم را 3 ا روضح |

 رک رارق یسمقبح هنساح ییا مور هليا فب رش یاو ثكمظعا ردص و یوا ب رح

 هرات رافس ی هحسل تر تونل | هملق همانناس هعطق رب نمصتم یهلدا كجا تاسا

 ۰ رول وا دارا هاشر )4( هدر ر یروص یدلر و

 یک ادب هدنداتسرد داف وا تلاش تانا روما ندر یلود نات یی

 زع روطاریعا رذکت تف هدهبس | شفلوا فلکت دک وش قفلوا طو رش ۱

 نوشا اضما مدقا تعاسر یهمانفاها م ۹ ردیلعل وا لاسرا صخ سم رب هسدزب ۱

 | نوش و ۱ هل اونع ققتم هد ادهاخم قح هل وا دفع هلا HE لود ہد و

 هدنن ورد و ربحنوبامه همانهعطقرب هن ويلات ندلازبت یتیم هنکیدتنا رادتابهطلافم ود

۱ 

۱ 

 یدبشنلوا رخ ات یصوصح ص ص ندعل هلا ریطسآ و و یر زمقفتم دعل امق ۱

 ندنش دل وا هدنلما قمل | هنقاننا ء راد یخد یولنارا یک هلع تلود هلال كن ه رايات وب ۱
: ۱ 

 ..ش نوا هدنصوصخ ترح نالعا) هلاراشم ییئس تام یدیشلر و در باوج

 | اقا يک رکو تاذتسوو رکیدا قاتو یک الف نر ی نیا تاتو
 اوج كع مردبا لومام یک وا روم. مدراب ارس ال رد اف و
 ۱ ردا هناعا هزس شود هرگبا تف ولا زا که هن هسیا ردنا و ۱

 ۱ را زسقح ولقح زک ةسرذدا عفد یتسحل | هس ور ند دمش هدودا لىحىتالاو

 ۱ ندنکلودنک یسحلا نیاکنا نه دنا ادو اح نالوا هد هم امع كلام نوجا

 ناه هولههسور كرەد ( زکلوا شمووف رس طقف نویس نوسراق هتک

 ۱ دا ققح E هسرزوا هسور ار ندنسهلع هولاسور كنول ات

 ۱ لصاح ندنفاشا N هب هلع تلود و رارصا هد صا یضلوا ترجح نالعا

 ید ی ود ناراو ی لاتسزا هنارا ها | ص وصح هاب یاهر مان 0 0 |
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 یتاذمان اضر ازربم كرهشود هدیما ندنف رط ولهسنارف هسرزوا مز کید ند ول هس ور

 اضرازرم هل وب هدننلرت هت رایان وب هدناوا وب قحا بودا لاسراو نادعل صخ م

 كردبا ذاخا هلبسسو ینوب ینابتساس یدبا شمتک هنیلر هاش رط تداعسرد هرکوب
 فرط یداردنوک صوصخ ریس نوجا قافلا دقع ندنفرط یهاش مج هتشيا )

 یدتیا هبلغ هباسور زع روطاربعا ردباقلوا نعت صخ رب ید ندهیلع تلود

 یصوصخ یتنما هلا لاخدا یهیلع ترا ود هر ها صم یقجهنلوا دقع ه کو ندنو

 هباعتلود هلا هلماک تبنماو هعدق دودح كنادغب و قالفا هله ردکحهد.ا لاصحتسا
 نسل نامه مرولمهز و دنس هند بجا هلا صم دقع هلا ولهسور هکدم رب

 هنسهدام قافتا هدکلرپ هلیسحلا نارا كردیک هنلر یرغوط صخر قحهللوا
 ید ولهسور حورشم هجورت هداناو ت ودنا قوش ود ( ردمزال كمر و هطاار

 یدنلوا برح نالعا هب ول همس ور ندنفب دل وا شہلا زواح هب هباع تا و8 د وزجن

 N هن دز ن ودان هماتصخراب یدفادحو نیما دم دس ینما رتفد ن 17

 تع نع هل هل تک رح ندنداعسرد ۳ رس یدنفادیحوو یدلروس وا هرز وا

 كنتلود هل ےدق زا هلغمل | ربخ ینکیدتنک هناتسهل كنولان هدهار یاننا قحنا بودا
 قاسریمشت نوجا قاها هدهاعم دقع بوراو هن رهش واشراو نالوا یسهرامالاراد

 ندنعب دل وا شملا میمصت قانا دقع هل ود هسور نوا هدناواوب هدهسا شملا

 8 هلهح و و درج یت ندشاج صخ ص هسدزن ندهبلع 5 فرط |

 هلا قي رفت ندولهرتلکنا كردا هفاخا یب ولهسور ید ندزوب وا هد ودا

 ندءرکص یودا ترا ع ندکملا روح هقافتاو هلاصم هدنروص قفاوم هنمام
 1 ردشل وا تاب |

 ید یسحلا هسا رونلوا برح نالعا هتلود یننق ندهللعتلود فرط ورندهتوا
 هسرزوا یراطخاكنناتسسصوصمایعو كنارفس نکرولک هللوا فقوت هدهاق

 بلج هبیلاع باب کسابناتید یسجلبا هیسور ناه بوناوا كرت تداع لوا هرکوب
 هس هسا رونلوا هل کلام نانلوا البتسا كنهياع تلود هرزوا نل زرط قرهللوا

 تاهمنو نوا نوحا یراح هیسور و نوحایسودنک ود TL هلک هلومناتسا

 كميلس ناطاسو یدلدا افتک | هلا هس یرامتک هنناح یراتکلع هلبساطعا |
 ار لیدر هش لا لئام هشتم افروز

 یسحلا هیسور ندنفب دلوا شلک ینویلاق هسور هعطق چوا ههطا هجزوب هدانا لوا

 . یذلوا ناور هر وا اکار e ناه |

 كردا تعراسم هنس ر كت ر E 0 اه ؛ یرچیکی ناه ی ید هلع تل ۱
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 یداردنوک هنسلاپ هنوط یرحکب هطروا نوا نانلق هاکردب حیحصت لواب لوا

 یسمقبح وشراق هراولهبسور قرهنلوابرت رکسع یک هتتنعم كرادقارب ییطصمو

 ییطصم ك رکو هنسهظفاحم لیعایسا كرک لاحعتسالاحانج یلعو یدلدنا راعشاو ما
 لک نادنف رطره كنهسورحم كلاعو یدلربدشش رکسع هحیلیخ هتعم رادقایپ

  Eیدلرومس نامرفو لا یررحت ر .

 رکاسع كن رلهعاق یزاغو زن کد هرقو لاسرا هس رح نفس یاک رادقم هب هردکو سو

 هرالم كح هلس هلکود رکسع رحم هدنجراخ ككزاغو هقش ندقدللوا لاک !یتامهمو
 ید هملعم رک اسع رادقمرب هرزوا كملکپ لوغهرق هلا عورش هنساشنا رهماط

 ییا مورو یصنم هرتساس کن دمج ها ندن رلىشاب یحوق لاع هاکردو دلار کا

 هلی ا الفا هوس یتق هاب زار هلع وا یاریمرس تهمت یا
 عقاوم یک هطآ هیناو هدم بول روس نبیعتو بصن یظفاسح یزاغوب زکدهرق
 یارفیرحنک یفاک رادقم هدنتهج لوا كنا مور ید نوجشایسهظفاحم كنهمهم

 ضراعمو ثا. نامع یعوا مداخ ید هنسهظفاح كنم زافو زکدقآ ۰ یدل دا بسر

 اشاب رکی وا یسلاو یوطاناو نصت اغا دجا قانغا هرقلعم هننهظفاحم كس زفروک

 قزولوارومام هرز دا تم ات را هف رطیم هان تیاقاهدر الو هر تر ۲ 4

 ندقدنل وا انتعا هب هظفاحت صا هلا رب رحم ناکنس رادقمر ید ندرلولهجرق هنتعم

 هلا هصوصخحم تب ۶ یخد یدنفا هللاضف یرادرتفد دددج دارا اهس هقش ۱

 . یدلروم لاسرا هساح هناطاس هعلق هلنقفرآ سدنهم هشعم و

 هکیدلوارداص نوباهطخ هعطقر راد هنکلم رک ارادرس كناشاپ یماح مظعاردصو

 ا
 یرک تناما لماح هلقاماقمناق هدلوسناتسا هدنتع نع هلا نواه یودرا كمظعاردص
 برج یراوشمو روطو ندنناکا هبنامز تشحو هبتاذ تلاق كناذ قجملوا
 هخامام اف نیآندتحلصم و لاح همزال یسشلو ندناصن تقادص نازبحتم كنارزو

 هلا باتا اشاب یسوم یفرصتم كینالس نالوا هسوحنم هنتفرب هماقلاریصقو هس وک

 قرهلوا ىلع یازج ردف هب یدمش هسیا اشا یسوم یدنلوا توعد هتداعسرد

 شید هرلنا نوجگا را ذخا بولس یراهلس كتنطلس ناکبانا به یرلهلج ییدکح
 هنهادم هناقفانمو هنب رازوس عالم كنا راتشش یب لوا نکیآ ریدهزوک تصرفو راب |[ ۱

 ءاحادا )و راپدلود بسانم ینا هغلماقمعاق هلردقو اضق قوس بونادلا هنیراصیصم و

 ۰ ربدلوا رهظم هن رس ( رصصبلا مع ءاضقلا

 یلاحر هیناوید بصانم هدنتعزع هلا كامرک | رادرس كئاذ نانلوب مظعا ردصو



 دیگ ۷۰۵ تی ۲

 ۲ ترومام یا اهدنوناهباکر هد واف یرلاک ورزپ ددا ردو كامتک رار یخد

 ۱ مظاعا نالوا تطاس ناکباناقحما بولواهیلع تلود نيغ ناو نرد ناو كعا

  یراقدلوا ردا حجر” هرفس تهز یتحارتسا هلتماقا هدنداعسرد ا:اذ تلود لاحر

 ۱ هنهژورک یرحکی مومعلالعو هب رانابعا لبا مور ورندنسهمقو هنردا هدلاح ۱

 | هلا نواه یودرا یتم هنغیدلوا ررقم یرللاق هدنداعسرد ندشدلوا یراتنما |

 ۳ رو یدنا قفز ایل لا رد ئاد هرزوآ كنك
 ۱یعا ان ضس رکیذ هبا یدقا ناسخ د یلاح ردض ءیوتک و یدتا

  یجءرکدت كوکو قایشاب شواچ اما هبیدنفا یفراعدمنانلوب یتاک یرجیکیو
 . یلاع ردض دامادو كالبجهرک ذت كويب اقا هنکلیج هلباقم یا وسن ینا اک
 .هب یدنفا كم تزعنوب اهنا و د«یدماویناس رک دنهلقاخ ای اتک یراوسهب یدنفا كند

 یک یندنلوا هیجوت كلبحدمآ «یدنفا رهظم ینطصم یقوازو و ثااحکلکی ةلاصا

 ۱ تا بغار یرظانهناشوراب قجهلاق هدنداعسرد هلتمدخ نوباه باکر

 | شواچ "ةلاصا و یتلاکو تسایر هیدنفا ییص ده ا نالو یکلکی و یتلاکو اع ردص |

 ۱1۳ هداژ ك قرون اکو ینا شواچ هیدقا هتلادحس نالو یاب |
 فشع دجا ندافلخ و یتلاکو یکلکب ه یدنفا تلاحو یتلاکو یلاح ردص نوتکم

 .یدلروسهبج وتدوخای اهاهلهح وو ید هراسصاشو هلاحایتلاکویدمآ هه یدنقا

 قاع و هدانناو یخد هناطلس یارک ردا نالوا نهاظ یفلرارای هدنکنح لعنسا
 . یدلر و یسهای ین افلاق

 | بت كنهماع تلود ورندنقور نکا كعد یناضاق ودرا كلركسعضاق لصالایف

 . یسلصا عضو یند كنهملع قیرط یک ینیدلوا شمقیچج ندنرفیچ یراقاحوا
 ندتداعسرد رلیدنفا رکسعضاق قرهل وا یراتعا ءیلاع ایر كل رکسعضاق بودبا رفت

 | احا هلع بارم هدنحورخ كنوناه یودرا هلتهجح یراقدل وا زام هقبح هرشط

 ۱۱۱ اوا تدا یفلوا:تسنیتضاق ودرآلبا باختا یو رازاپ هقیا ندنجا
 كنسدنقامالسالاخبش قيا بولک مزالنانا ثنبزب نوجما همهم تیرومأم لوا شد
 بسانم هحش رط ییدتسا كمظغا ردصو زلک هنسشیا كنلاع باب ییدتا جرت

 كما توعد ینالکشم هلو هسلا راقبح ندنسلصا عضو هک یهو هخدلوا لوک

 یلیخر هدننب یدقا مالسالاخیشهلبا مظعاردص هرکوب ییمهنفیدنلوب ندهیعیبط روما
 دمت دیس یلهقوتعد ند رلولماب همرکم کم تیاهن هرکص ندننایرج رلهتحام و هرباخم

 هداژ یاب مکح هد هرص وب یدلدا ناعل و بصز یسضاق ودرا باخالاب یدما

 ۰. یدلوا یسشاب مکح نواه یودرا ید یدنفا دوعسم ینطصم

 ( ءدالب )



I TOEنا  

f ۱۰۵ روس 

 e ا ندتلود هنوخ کودک یردب اب نالوا

 DLA DER E ام یاوما ان ماد شا رازاب یحتتلا نوا

 . یدنلق هرداضم

 هاشم یرلاغا راقاحواو تاود لاحرو یسیضاق ودرا ینوک یتریا رازاپ یسادرف

 ابخنم هلا راضحا هبلاع بابیرایضع, ثانحاشم ایا وزو ایاکت هللا نیطالس عماوج

 اعد اشم هرکص ندقدنلوا توالت حتف روس هد رات تقو نانلوا نعت ندنف رط

 لحم ینصآ غوت كرهلسک رلنابرقو كرد ناما هلبا دنا توص ید راضح بودا

 ار رلرسا نالوا قلا ندهور هدنکنع !لایصسا نوا رکاو هتک

 هلک ر دنا اشام هراضح بول روتک «یلاع باب رد. قداصت هنوک لوا یدورو
 . یدنلف ذاحا ريخ لاف

 رخ شف كاا اع مداد ناسا نالوا ر ا را ا رم
 کیدابا تافو هلدوعوم لجا لولح هد هدعقلایذ رخ اوا نکیا هدکلروک ییاراراب

 0 شد هدقا اقا ا هنغا دیس لوک یسەظفاع ندو قحتلوا دراو یربخ

 رخ وم نکیا شفلوا هیج وت هیاشابدخا دیشروخ نالوا بصن یسلاو هروم ٌهلبطرش

 رپ هبحوت یتلایا لیا مور هلکلرکسعرس یاح هفوص هنس هدهعاشاب ديشروخ

 ندناریمر« نالوا یراد هنزخ كهبلاراشم یافوتم ید لوکتو ندو

 . ردشملروس هلاحا هاشاب

 فورععفود دوزاب ندن رافاع ندو یردب كناشاب ن هداز ناساب هلاراشم یافوتم

 راستجا هتعاقا هک هدنندو هرص هرا بولواندرارشا لصالا هکردصخشر نالوا

 بوج قانع لغوا هدکدتامادعا ندشب دل وا ردنا

 اذ نودا قاحتلا هنهورک ناقاع و بوقج هنادنم هرکص ندک دشا افخا تدفر و

 لوا ۰ یدشلو ترهش هدنس هر ,ا راقاع هدف رط تقو زا هلسلواندنناا تیارد

 ندننابتیم ددج ماظن هلباهماقا یرکسع ولتلایا و د رطرلقاع ندنس هعلق دارغلب هداننا

 ردنا ناب یو اغا نا تولوا شتا تاذزاو ضد هدفرط لوا هرزوا قلا

 قند كناقاع : ی هدنلاوح لوا IE بودا قاقش یاقلا هن ولتلایا هللا ناقاع

 نیسهناغابراوطاو ۰ یدل وا باس ادنی لیخ بورتسوک هدنماقم یناوقس و

 تفو باا نکیشفلوا روصت یس هلازاو عفر هلکمعا بل اج یتفد رظن كتنبلاع نا

 اغا نامع بولک مزال قفلوا هلماعم هناراکشزاون تدمر هنس ۳۳ قرهلوا ندلاح و

 ِ هدر فلاحم هدیدح ماظن و ندنع دلوا هدکمشلکوک بوشلر هدد و هکدتک هسا

| 
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e ۱۰ رب 

 نادنح لب یسها اد روا ندنکی لکه دنا باحصتسا یر هل وقم وا ید رانانلو |

 ناسح ۰ یدیشلدا رومأم اشاب ناسح كوك ارد نادوقهنرزوا تام هلسلوا هدایز |

 بویمهلوا قفوم همادختسا هلا هناکح بولسا یت رلکب هرد ک هدستبعم هسیا شاپ |

 هلکع ار وهط ی رفس رصم نکا هدن دو تافام ءيا هلغل وا راح ود هغلناشب رب , یسودر 1

 یخد یعاحنس یلوکم ربار هلیفاظفاسحم نردو هرزوا یتیدنلوا حاضیاو لیصفت هدالب
 تاکرح نالوا مقاو كلراقاع هایکیرحت كنا حنا ۰ یدیشلروم هلاحا هنس هدهع
 0 ا یرلنانکس دوانرا ماط رب تقو یخ یراظفاح دارفلب هنرزوا یرهینایصع

 رامدآ قوحر هدن راهلناقم كەر بحاص كركو كرافاع وب و یدا وا روح

 ارا شک فعض رغ ندلبخ «هبمالسا وف ک هدنلاوح لوا قرهلوا فلت
 یدمت و اهدا ز كم هبایاعر قرهلوا ندنلسق نکی مام داجمایخد هر ا او

 هل |ناعت را ركسعةاط ماط و یراکهعوقو مظع لالتخارب ه دنأتسل رص هاب راه وا كرم

 رول ردشارا یسلصا بس كنو یدلو تدش هخ دشرلاح هنسا رب دصا كلالتخا وب

 قرهل وا روم« هنص وصخ یسهلا زا تا بولوا راکرد ی دل وا هجرت تبحاص ا

 نذدفرط ول هيس ور هدلاح یر رلق دل وا رارم ندر راد اح یسایاعر برص هدر کرک دا

 لصاما یدّتسا ۳ راد منع بواک یلجا هدنف و یحلم هدا ت 1۳ یاها ماع

 ندلوا قفوم هشارب قحهاراپ هتام هدا هدلاح یت دلوا یراترضم مظع هتل ود ۱

 ۰ یدتک هاقع راد |

 ۱ دودتک نارارح ضف ندنراحقلصت رافج و لامر هدنتتشن تیاذب هکر دوم |

 ۱ ]وه ءلا روهلع مورخ لحاصرب هدنمسا نایع هدندو هدراخشراتوب نوجا
 كل رس ةف یسهررح تاراماو مالعو رد ررقم نفلاسسح ینحهل وا ید ۇمو ددح ۱

 ندی دل وا مدار یعاعو یما یخدوا بودا لافغا یب هراګ وید رد دوجوم هدز ا

 . هناتس نع هللاز واحم . ردشل وا بس هراقلاتق هڅو كرهشود هرلاوعد زس هحش ۱

 ندننایدعت و اظ تی راساد دارغل رول رص هرزوا یشدنلوا ناس هدعباس دلج |

 دوانرا ک هد دارغط كردا تکرح هفرطلوا یسلاو هتسو هلکعا تیاکش |

 ۱۳ ات فریم ا لع نلصاتخوف نالوا یس هد رس یولناکشا
 هل تا تیاکش ندنلهحاشوق رلواپرص ید هدانناوب یدی راشفلوا مادعاو جارخا |
 کت باک هرلقناق ماچ ین راقیف رو یی یل ەجناشوق هلبیرقترب اشاپنایاس یظقاح دا رفلب ۱

ANSEهل ا بلج یتراحاص زوسو ییرازنک و اسور كانااعر هر ندکدتا  
 كن و ا یرلماص هق هن ندنعفد كنل هئاشوق راسفتسالا یدل ی راما

 بولغا هنر ولر 0 كننام رف ی 0 وع ء قترا ثیرزوا



 بیگ ۱۰۷ = ۱
 سوم وب بوم جت

 اشا ناملس لدن راکدتا ناس یی راکح هدا تود هنس هدأت و عیزوت كنه ريم لاوما

 | همطقرب "اخروم هلخرات یش كنس هدعقلا یذ یس هنسرپ يرك ونشا یراصوصخ و
 | شدت هاشاپ دشروخ نالوا یظفاح شبن هرزوا قل وا تیقفوم عونرب هلیس هاف

 | هدهو قعازق تقو مه هلرا هسسد ولرد و هسا ضرع كرلولب رص ردشمانا |

 ۱ روهظ یرفس هسور قر هلوا ترابع ندکعا لب یهیمالسا ° هو ی هددا رفل
 | تاغ ل ها شوقو ردراشما رادتا هلالتخاو نایصع E ا
 اھد هس ھر كرل ول رص یحو رح نددا رغل كنا بولوا را رب رادمانو رداهب ۱

 ۱ ۱ ردشل وا بس هنسل وا روتفو فعض راح ود كنهظفاش هاو هنسم رام

 ! هرتسلس هابناونع یرکسعرس هنوط یز ندارزو ردتقم هع رزوا ءرضاح لاوحا |
E NEكج هدک بولوا یم هصق قحسور یرقمیلاوهدهسیا شکم زال  

 یسملسب هدا جازتما هبا رادقارپ ینطصم رکذلا فلاس نالوا ینابعا قجسور كنیلاو |
 ۱ دات دم هش ررب هراس بصانمو رحوا نا رلکب یرافاج وا برغو ل اکشم سما ۱

 لوقهسالوا هج وت یلبلاو هرتساس هیاغا رادقارب هدعافر | 1 رظن هنک راک هناوا ی

  یهیجوت هنس هدهع كنتلایا هرتساس هلت ار و ات دوتا
  ندشدلوا لوکشم کج هدا لوق یر ازو اتاذ قحا بولوا رک رارق هجتلود

 ندنوبامه ناود ناکج او هرزوا كم اضراو عانقا یودن باس ام تاب رک |
 یسلاپ هاتس هبا هسا E ۳9 0 یدنفا جسهب نیما دی |

 هفحس ور ۳۳۹ E هد هاظ قر هلروس هلاحا ینابج هعل امم
 دغاک كر و بولوا یلقحسور لضالا ق یدنفا سر وشا 000

 ئاي .هق راف دغاکر هلا فرص رل هلا یخ رب هرزوا كما ثادحا ینتعنص یلاما

 سحه و E EE ل دل وا هد هح ر رد ۳ ردا | اف و هنف رمصم یداربا هد ا

 ا ا اتا م و هدنفح ن کیا

 ندنفب دلوا شملبا اهنا هتداعسرد هداننا وب یتفکو اضرا یرادملع هرزوا كنا
 لاحرد هح ول اا یتلایا و یی هاب رار و هر ههلا راشم هدهع هر زوا مر لا ونم

 نکا نابعا ر و اشا رادملع نکا هشا رادقارم هاغعل وا لاسراو رادصایروشنم

  EEیدلوا ناشد . ۱

 ودرار تلکس ىلا ید نداروا كردا عمج ی یسلصا ضرع را ولاهسور

 ۱ كمروشود هشاللت ین هیاع تو ندف رطلوا هدن وشل رز هل را واب رص و تولور ا ها

 E هقرف 9 تون الداب ا یرغوط هش ااو ندنغ دل وا یروص

 هممالسا رک اع لباقتلا یدل هیرکسع كرادماع هلیس وا شک هتناراووج شرک ۱



 سگ ۱۰۸ زی

 راولهس ورو ت دلوا روح هتعجر كر هرو تافلت یخ ولهسورو روصتم و بلاغ

 ۰ یدل و لوصو هداعسرد یو

 5 :یسههسور همطقرم هدف سا یر ا تزوقو شلو

۱ 
 ۰ ردشمل وا لصاو ۱

 یسهرق بحا ص بیرو هلبع اسا یر (ELEN ندکس تر هذاس ناو هنو |

EE ۱4  
 ی راه دلوا شما قوس یراوسرادة هر ه ورابا هرزوا قمل وا لوعهر# بولک هن راوخ ۱

 توراو هلا یراوس هد SE غا نا ولها راختسالایدل هلس هطسا و سساوح ۱

۱ 

 هام یعو ی وعهرف یراوسو وشآ ك ول هس ور هدلاح یا دل و 5 نکرد هدعق ومسانمر ۲ ۱

 ِ دایک رارزوا ES SES دک کا

 موګ هنرزوا كرلتو هر ندر هبمالاسا از تا تر دا رلکد رک ۾ هب ورجا هللا بولس

 از كناخادع یرثا ترسم رخ کودا لثلق اط ڭكنەىمالاسا رک اتع کش

 , لوصو هداعسرد اقاعتم یخد بوط هعطقر هللا ربسا شل قرف نانلا ندراولهسور

 ۱ هدانا وب جد یز | تیام (BE ره نا ل ردا رست هللا برضو

 ی ف ت یا ا ت یا ا ا هو اا وو یوو اا ف ااا ی

 ینعوحر هد هب را نالوا دن تعاس دنح و ماق هنلاحعا هداح هحا اسا هلا ماحتفا و

 ردشل دا ربساو ذخا راندا نامتسا هرک دک ؟ دا مادعا

۱ 
 غ راوزاط هیس ورو شمال ا ی a و ۱

۱ 
 ترفظم ر ا یک یرا و نالوا | ندۈلەنسؤرؤ یرل ربسا

 ا کا داناو هدا ۳

 | هتسور ردق زونکیا ندنفرط اعا: رادملع هدنساننا یدر ت كنهراس راخا وللتموب

 ۱ شمر و ترس ی هلا لوصو هنهاکشب ل لوساتس ساو لوخد ندنزاغو زکدقا

 ۰ 0 )اددم اها بز عام SESS راخا والتم و ند دل وا

 اود هرتلکنا هرزوا ینیدنل وا حاضیاو حرش هدالا هکر دوب لصق
 ر

 | قعوط هدقافا ةراد قداس این اک ید ی هاع تلود نولوا قفتم هلا ول هسور

 | ددهت ی هلع تلود هلکعا برح نالعا ه وا هسور هللع تلود نکیآ هدنسوزرا

 اار رب دیک رن ندرل هد رامو و توروفو نتفرف قوحر و قاق رک کس نوح ا

 | هال وقح ندنداعسرد الا هج واز یسحلا هسورو یدیشلکهب هطا هحر وب یساعود

 یران و ندقازوا را ول هس ور ندنغا دلوا شمکح حا « ها یک ییدنروک

 ناشب رب یک ی راکرلک هنر هانک برق ناه بودا نط ىلوغە رق یراوس كر کک

  هنهلع هسنا

 | ههددش تاللماعم ( تون دو را | رس) یسحلبا زیلکنا هر ۹9 ندکد تک هبهطا هحر وب

 ( بویالشا )



e ۱۰۵ ی 

 هسورو زیلکناو یدیدح كنب را هدهاعم قافا نالوا دقعنم ام دقم هدن رل هنأبم

 یتسام ود زیلکنا E واد هبهطا هروب هدر دم ی دفل وا لوقو فیکت

 هشالت هبلع تلود یالکو هلکعا ناس ینغج هروا ییوساتسا بواک هللا باحصتسا

 ردکج هدک یرغوط هغروسرپ یدتبا طض یناتسهل نوتبهسیا هترابانوب رولیبهک
 ورف یا هکلهلع تلودو" ردکح هک دادمآ گوس هزس ندقرط هنارف ان فو
 عاقا یرانلک مزال هللا رادعو واتوقو رازوس هدنرانیمز ردقج هللوا دیدجحت ینکوش
 را رق هنساطعا باوج هلبا در هنس هحو رشم فیلاکت كنسحلبا هرتلکنا كردنا مازلاو

 رصحم هماقتنا ذخا ند ولهسور یمایم كنهملع تلود هکنوح ۰ یدشمردر و

 ندلا یدیتسکیا كردبا هرادا هلبا هنامکح بولسا یراتلود هسنارف و هرتلکنا بولوا

 كتل ود یالکو بولک مزالیحیجرت كنبرب ندنسیکیا هرکوب نکیا یتروص قمامراقبج
 ویو شمشآ نددحیتاحاعزا كنولهسور هدراهسیا لئام هنفرط ولهرتلکنایسلبخ رب
 بولوطیمحت و ربص ءهلصوح كتهبمالاسا تام كدا زواجت بهس و رح كلام ةت رك
 هسنارف عطلاب رانهذهنیرزوا یرادیعو و دعو عاونا كنننابتسس ند وا شیشاط

 یهلاصم هتشر كن واهرتلکنا هللع تلود یالکو هبفام عم ۰ یدشعا لاق هفرط

 ::یدرلروماتا هدکب هنکحمدا رسا

 ثشت هاا ولردره نوجا قیر ندولهسنارف یهسلع تلود هسیا ولهرتلکنا

 كاهدعقلایذ ندشیدلوا مدآرب جازما دیدح تباغیسحلا زیلکناو ندنکحهاسهدبا

Eكنسحر فا ءيا نوناکیس هب دالابم ۷ ید زو زکس كس نالوا فداصم  

 ندنداعسرد قرهلوا راوس هت هنفس زلکنا ی "ةفخ یسهحک یر وقط یعرکب
 مابق ه رح ید كرازبلکنا رار هللا ولهبیسورو مواعم یسادرف ییدابا رارف

 ۰ یدلیا تیما بسک اهد هبنمرب هی رح ءهلئسم قحیلوا موزجم یراکچهدیا
NETيرامیلق زاموو یکم الا هرم ات اپ یکتا یر  

 یناصق لاک ۱ ررلکد مکحتسم هبت كج هلسبهلوا عنام هنیروع كنسات ود زیلکنا

 ییدللوا ناب هدالاب هلیسح یسلدنا راطخا یردس ندنفرط ینایتسس وند ردمزال

 هو شر باز یاب هتاسه تاک ار ها ا ییا فتا
 . یدا شلردنوک هفرطل وا نوجما هاهم یرلهساط نالعای ید اشاب نادوق

 هست دن تا

 | یراتلود هسورو زیلکنا هلا هلع تلودو یفد ندنداعسرد ڭا اسوس بو الاشاب

  یراصوصخ یسغلوا هدعاسم هنیردشو دمآ ندرازاغوب عنام الب كنس هيب رح نئافس

 ۱ درک و تاذلا E O هد ه رص ی راکدتا لسم هل وق كفللاکت وب كر هشود

 تن هسلع د سومانو )اتش كا و رف رس هلهحو وب هر ول هرتلکنا هطسا ولاب

 | هاب ول هرتلکنا رمصم و ول هسور ناتکلع نر وص و رولوا بجوم یتراسکنا



 ینجهسهلوا لباق كم یماغنود نمشد هسلوا لیکم یناماکحتسا كنم رلهعلق زاغوب

 رایششملبای نوجمایرومعنم كنب رااغت ود نامز کساتاماکحتسا وب هد هسیا راکرد

 كما هلوا علام هن روم كنه رح نئافس نانلوا اشنا هدهددج راصعا هلسملوا

 نمشد ندزاغو نکل بولکمزال كلر و ماکحتسا هرزوا هدیدج لوصا نوجا

 و دا ناجا تنامز رورم یم هشدلوا لاما تک دک او

 یدراروسمر و تسمها نادنح هصوصخ وب تقولوا تلود نریم نالوا لفاف

 هزاغو هرزوا كعا تراظن الع یرلسدنهم ی هدتصم اسس لارنج هبلع ءانب

 هدقمشلاح هباج یتتبمهاو تقد رظن كتلود هللا لاحعتسا هدایز كب هدناب وب و لاسرا

 یسحلا زیلکنا هدرو یدرویلروک هلبا همزال تعرس یراشیا ماکحتسا نکیا

 ه هلاکم و هرباخ هلتهج ینیدلوا شمامقح ند هسورح كلام هدقدراو هبهطا هجزوب

 | یفف هللا نادوبق ندنشیدلوا شمردنوگ تار رح هب یلاع باب هلینایب یکجهدیا ماود
 قانج یارب ینامرت ید وا تولوا ضخ م ه هلاکمو هریاخ هلکن | یدنفا
 ۰ یدشم ردن ا هعاق

 تسد رد ردق هتقولوا بولوارظتنم هاوه دعاسم نوجا كمك هسلا یسحلنا یلکنا
 ۳۱ ما لاعا یرومام نوا لاهماو رخت هنر نکع ناماکختسا نالوا
 ینکح هل روت هلحلص ك شيا كر د ا تح ندنسهناحلصم و هناصلاخ تام كنتلود هرتلکنا

 همان ییدنفا یضف هلا اشاب نادوق هداب و و شمرتسوک هدنروص یراع ند ههش

 یتح یدنا و ید بیس ر ی هنس روت غا كتاملمع هتشيا یدا شمردناق

 هتنروب هرعن هلییسح یسهاس و تئاطب نالوا عقاو كنیدقا یفیف ییالوط ندنوب

 قرهلو هدنرزوا قاد وق یزار و هدریزار ث وط هعطق ترد ىلا نانلوا عضو

 ترابع نده رب ر هلا نتتقرف شو نویلاقر و یدیشمافلوا هبعت هنر ولر زونه

 هرزوا روعت نوناماپ هسنف رط تسوا كتنرو هرعن یخد نواه یا ود نالوا

 . یدشمقح هه رق یسلخر كس راهش اط لبس هل الام یکتا دع هدلاح ینلدروط

 كنهح ایذ یل هدنلناوا كنمور طاش نکیآ رظتنم هسودولر هس |یسامت ودزیلکنا

 (تروو قود) یرالارما زلکنا قعالسشا هکمسا سودول قصر ینوک یعوا

 هلناتوروق یاو نیتقرفکیاو قاق هعطقشب و ولرابنا چوا هعطق کیا (تیمسا) هللا

 یراطق هنروط ینافسوب نکیآ هدن زامن مارب سکیهو بوقلاق ندنهاکشب هطآ هجزوب
 کیا وب هدناوصو هشن رلاذح رحیلا دسو هعلق موق هللا لوخد هزاغوب بوزید یک

 هرلن وب ا هد هجرد كحاسهلوا تلاع دس هنسامن ود زیلکنا یشت | كنهعلق
 هدکرک هنهاشب هعلق قانج هلبا رحبلا دیلک بوک نی زسکعا تافتلاو ضرعت الصا
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 > ۱۱۱ جی

 یاب یکتا ندنک ودا راط یزکدو راراب هشیا هق دل وا یاماکحتسا كرلەعاق وب

 ندرلهعلق و هحرک | بودا راذگ هلا تعرس قر هغاص ملاصو هلک هف رط کیا

 راقم هبن راه زیلکتاو ,یدلدا نا هرابوط تا یر رو

 اشا نادوش تقولوا یدم هنلوا تعنام هنن رارو ص هد هسا یدلر و راسخ و ررض

 AE RE یراش زیلکنا نکا دک ا ادناموق تاذلاب هدنشاب هراتاب رب

 لطم ایوط هلکما تار ید مرا بم وط يرارف او 1
 . رد وض یش دلوا شلاق

 كنیراهعلقزاغوب هللا تافل ردق رفت شقلاو تراسخ ینزج یسامنود زیلکنا لصاحطا

 فلاش نالوا راد ا ل هدف رط تسوا ترو ان  برع ندنک وا
 ا E اود هذک دنا موخو تلوص هسرزوا نواه یاعود رک ذلا

 دعا سم لا و 5 هغ نکل و هر ومت ندشدنلو هده رق هلتسانم ماریب

 هداعلاقوف نتتفرف رب ندنراحشا و شملیا رادتا ه هعفادم ناه نواه نفس بولوا

 هلهحو ر هنسام ود زیلکنا نواه یاعود هد ها DE هب اع حش

 هلسلوا شلدروت وا هه رف لماع قر هلوا کمو بولقم ندنشدلوا لداعم

 یعد هد هصقو و رایدلیا طتضو ذخا ید یتسکیاو قارحا یدرد رازلکنا

 نالوا رادهنخر كن رلودنک هرکصندن | بولوعوقو یافت ردق زوتوا ,كرازبلکنا
 درسی تا رد هنر N ی نا ی

 ۰ ادا تع نع ییغوط هلوماتسا هلا راذک ندنهاکشب یلوسلک

 زیلکنا هداز نادوق كښ نالوا یسراوس كشر ی هدنواه یافود رکم

 هدهد عوب و شمقلاق هسرزوا نکل هوا هلا كرد ینغب دل وا نايا یشلکك نسامت ود

 یحنج وا كناحتا دیع ندنفیدلوا شمریو لو هلوبناتسا نکلب هوب قر هلچا هزکد

 داموا نهم تتطلس ناکرا هک دو و رخ یهعقو هلا لوصو هلوبناتسا ینوک هع

 هدقدنل وا تروشم ساحم دقع لاحرد و تشهدو شالت راحود هدنروص

 تلاغ_باتکلا سر هلکلرت و رارق هنساغنا را هماط هدنمض یسهظفا كا

 ینعل ادختک مهاراو هب وف یدالتاح یدنفا ی نامع رادرتفدو هب ود ا یدنا

 ما ها ES هو موق یدنفا مسن مهار نالوا یلاع ردص یادختک اقاس

 هناص ىدا ناسحم نسح قسا رادرتفدو هنس هلکسا | اشا دواد یدنفا زب نع دما

 غار ی رظان هناخ و راب و ه هلف ید یدئا ینطصم جا اما یرظا تایوبحو هنس وق

 ىلع نالوا صنا یسح هخرح نواه یودرا ترازو هبتراب هګدقم هللا یدفا

 مرح عقاو هدرادکسا یدنفا یدنشر یعصم تب لا ا اکا



 تاراداتح a بول دا رو هنس راتمس یسهحش راشو نوک یضاقو یسهلکسیا ۱

۱ 

۱ 

 مرا ون  هنانا كن و اه یاعود هلا لاسرا ر رفت هعطقر هب یلاع باب لاحرد یسحلا

 سگ ۱۱۲ ی

 ۱۱ ی رادکسا کلک دارد ضد اغا یوم نانلوا توعد هواراقمماف یلطع
 با لیوحت هتتهج کشوک یاو وش وط یترومأم كندقا یدشر ینطصمو هلاحا

 هنساشنا رلهساط ردق هرادکسا نده لامو هل روللوا رمعت كلپوج ندراهنانت و راب

 للقلوشراقکیا كدهرلهعلق عقاو هدنزاغوب زکدهرق ندرادکسا هلبا نزخم یینوشروقو
 . یدلدا رادتسا هوش و ماکحا كن همهم عقاوم هلعض و رب وط

 هلفلوا میاش یلاهالا نب یئداوح یلوخد ندزاغوب هلهجولوا كنسامت ود زیلکناو

 ۱۳۱۳ رانا طابع کد هم تولک ود هلجاوس لاها فوط
 ۳۱ تا نوتروک هدنساذح هحمکح یماغود نلکنا هرکس نددنکا

 . یدلوا زادنا رکلل هدنهاکشس رلهطا لزق كل هلک هنسراقبجا هناختوراب

 ا و اا شمامتا هرج یراکزور درسو مرکو شماعاط یل یسآ هدلومناتسا
 ۱۳۳۰ سا ا و هرومآ ماطعا كرما برد ی ورطقو هق
 ۱ ا قو ك را رئال لئاق هراکفاو داقتعا ولرد ولرد تلاخو
 هرایژر قشیراق ةاطرب بوریو دعا او نیوز مط هبرک هک شاداب شا

 تربح لاح بیج رب هوا كردیا شحوت یرکیدکی هلبا تالابخو ماهوا رزکب

 | هن وک ر ندتماف زور یلاح ثالوساتسا هدنحعلا و بس لوا هک رب دش ود هد و

 ِ تقو ۳۹0 ج هن ا تعحا ص هب هب رّفح جد یرادضع هد هرص و یدا

 راظتنم تقولوا الاغ رد راکرد یجورخ یدهم یسهلع ك رفصا ی ردههبشین ی دل وا

 ینادلوا ندتعاس طارشا نمروتوک زوس هداموب ید یراضم و رارد یرلک

 ۰ یدبا راردنا ات ود یدوق هزمشا مز تما هکانیح .ردققع

 رایحشوط كرهلکهشورخو شوج هللا تبحو تربغ طرف هسا هبرکسع فیاوط

 :یرغوط هلحاوسبولا یب راکش و ب ونقاط ین ران اغاتب راب رک, و یدشپاب هنیراپ وط
 تعاجش باحا ضعب هلا مولع هسلط نالوا ناشن هسردم هدرصو ۰ یدششوق

 كر هلک هربغ یخد قاخ رتاس هلتروصو یدشود هرلقاقز بونالحالس ید

 . رای دالاشاب هفعالاحالاس

 هدقدلا ربخ ینکیدک ندزاغوب كنساغتود زیلکنا یراترضح ناخ مياس ناطاس

 یک ییدنروک هدنرلقحا هناخشوراب یساغغود زللکناو یدکروا هداعلا قوف

 اس ا تل کال ما هدایرف هدیوفروق راتبداق یک هدب واک یارس
 زیلکناد رکعندقدنآ رویت هدنهاکشب راهطآ لزق حورمشم هجورب یساغود زیلکناو

0 



 جی وسترن

 e ۱۱۳ تی

 ۱ ی واح ی كىقافتا هرتلکناو ف لوا هلاصم هلا ول هس ورو یلدا ملست

 راد کو بودنا فلک هنا لهم نوک ر زکلای یراصوصخ یبلرب و دنس هعطقرت

 یرافیلکتو هلا لهم تعاس جوا زکلای هرکص ندننابرج تارباخم ضس هدهنابه

 یدیشما هوالع ید یبدرط كن اتساس « و هقشب ندکدتا نامزد رارکت

 ینج هم هلوا لباق تمواقم هنسامنت ود زیلکنا هراشتسالا یدل هدالکو سلح تشک

 هبلع اس . یدیا رلشمرب و رارف هرزوا كما لوف یفلاکت كتسحلا زیلکنا هلتهح

 راطخا یتدوع هناکزان و راسخا هب ینایتساس یرارقو یرلت مضح ناخ میلس ناطلس ۱

 ینج هیمهقیچ ندلوبناتسا هخدلوپ عوقو هیمسر تاغیلبت هنس ودنک هدنروص یناع
 ش هلو ) و بودک هبیدنفا نسر رار هلکمر و باوج هدنلوب راذتعا هلام

 تساع ولالقتسا هماع تلود ا ندن و ردکع د هن كما ماست یار هب ی نو

 هد وک ود هه رق هک قوب رکسع هداه ودو رولس هلا هناسل هلزو هن یتزوس كلم

 بار یا رک هک وفات وط ق کا زادقم رو یر تب نیت ۱

 ندزکشنآ كرس مه ارز ردهدایز قوچ ندزس یسهکلهت كرانا زکس رولیب هد

 هنیراودنک ران ویرارونقاص ندکشود ههرقو ندراک زور وندوص هدمهو راراقروق
 كلویناتسا تیاهن رارولم های راهسشا هبلغ یخد هزکشتآ كزس هدیولوا دعاسم

 0 روهلوا راق رح ردقوب هدلوماتسا راردک بوئای ینسهلح چاق رب

 سوما یا روانا هترارب نالاپ نوساوا شک هعوقو قیرح لوس رب هدهرک و

 كجهدنا كیرحت یتبح قورع والو ( زامهلمای هرکص هسیا رولقم ندنساسا تلود

 | برح راس هلا هرکسع فونصالاب هج ور, بودیا تاکسا یییدنفا سبر هلرازوس

 ید یر هناراک ادف راکفاو هناصحش راوطا كنهمالسا ءلاها ناباراب هب رضو

 هدافالایدل همظعا ردص یتفک یدفا سر هاسلوا قفاوم هنناراطخا كننابتسس
 تروشم سلح هدلاح یدلوا رضاح یناستساسو الکو صاوخ هدنواه روطح

 قطن رب روم تیاغ هرزوا حورشم لاونم ید هداروا ینابتساس هدقدنلوا دقع

 فداصتلاو یدشلوا قیدصتو لوق ندفرطیم یتاراطخاو تادافا هلکعا دارا

 دورو نوک لوا ید همانرب یتیدلوا شمزاب ندنرانک یرهن لوتسیو كنولان
 یدنلف میده همیاس ناطاس هلا

 ۰ یدردنوک هنتسودنک یب لغان ل رهش یانرف ساوخ ةرروا لس

 + نایاش هنتفالخ كمالسلایاع دم ترضح میلس ناطاس یا) هگردوب ینومضم هصالخ

 (تدوج خرات) ¥ ۸ ۵ ( نما دلج )



 یدمش تقو قحهراروق ندرلهماندهع ندا رسا یس هتشا تبا تاسا یشدلوا

 موفشم هلیسایحا كنتلود ناتسهل نالوا كتسود یکسا مدشالقاپ کس ۳۳
 ندنرلههح یرلوةسومنس ردرضاح هرزوا كما هنسلاپ هوط یسر ندمرلودرا

 ی-هفرفر كعرلاعود ردکحهر وج ی راهفرا ید مودرا تفو كعيدروا

 . ردکح هدا هظف ام یزکد هرقو یتعاب بودک و بوقح ندنولوط یخد

 ۱۳۳۳۳ یرکدو و یساود یعدر ارز را ینرا
 ( نئسزامهلو تصرف تفورب هلو
 كن هماع حو رشم هجورپ یدتا ات هدایز همللس ناطلس یرلزوسو كنه راپا وب

 . یدر و تراسح كوس هر الکو درک و کا دل رک یخد یبعتا ترغ

 كن هعفادم باساو رایدر و رارق ههعفادم هلا اغلا یرارق یسا اکو هسرزوا كنون

 هعن نالوا ا ذو ندره موملالعو ىدلوا رومام یاتساس هننراضحتسا
 یدالشاب هکملشیا هدناماکحتسا هلا تعرس هداعلاقوف و تربغ هدایز كب هباع تلود

 ندنوب یدرلروشاط تمدو قارپوط هجنراو هراقجوج كوچوکو هرامدآ رابتخا
 نوجا میلعت یتابلمع ینایتسابس ۰ یدراشیا رار ید زسنارف ردق زوی ییا هقشب
 یسودنک بودغاط هرلهساط یتاطباض زسنارف نالک نداسحالادو نانلوب هدنتبعم

 هب همزال تاش وشت هلساطعا راششح ههلمعو هراسحوط قرهشالوط ییردب ید

 قرهنلوب هدرلهماط تاذلاب هدکلرب 1 رلروعام تعم تلود یالکو یدرلبا ماود

 هرصهرا ید یرلت رضح ناخ میلس ناطاس هقشب ندن رلکدتبا تراظن هتحلصم عل رست

 . یدردا قاوشت یهلج قرەشالوط ى رالح ماکحتسا

 رکن ا ءدزوا قعارق تفو نوسلوا نوک جاقر اهد هل هک اذمو هربا طقف
 هللا یلاریماو یسحلبا زیلکنا بوراو یاهم رت نوباه ناوبد نالپردنوک هنسامتود
 هرکص ندننابرج هربثک تاثحابم هدنقح یلیدعتو حرج كنهعقاو فیلاکت تاقاللاب

 هلا هسور كنهبلع تلود زکلاب قرهللوا یط الک یددص یملست كنوناه یامتود

 ولهرتلکناو كمر و دنسرب راد هتندیدحت كنقافتا نالوا هليا ولهرتلکناو هتسهحاصم

 هدعاق رادنسو و كمما دهعت دنساب در كعاه و عالف یبدسا التسا كنولهسور

 هدنسهعاف قانح هلا تدوع یساع ود 2 | كدەحنلوا مظس هرک اذلاب هرزوا

 كنناتساس هرکص ندقدروطوا بولک هلوبناتسسا یسحلبا زیلکناو قمروط
 قرهل وا هد وسم ی رلص وصخ كمل وشود بسام نامزر نوجا ییفد ندنداعسرد

 وید ردجاتح هلیدعتو حرج هتلا زامهلوا لوبق هلینبع تروصوب هدهسیا شفلا هملق

 . یدا شملنا تدوع

 ( ماکحتسا )



 ی ود لام هاکرد هدیدور و هب وق روت ناخ ملس ناطاس نوکر و

 سگ ۱۱۵ =

 ارحا هلا تع رس هد ر وص زالوا فرعلو هداعلاق راخ هبسلا یراشا ماکحتسا

 ۱ یرو يا كم یددع كراب وط نانلوا هسعل و یر ه رلهساط اس ككا

 یا ما زواحت

 . لاّوسلایدل ندلاوحا ؛یکنوکچ بوروک یب یلع یدیس یلرازج ندنرایشاب
 هنس چاقو هزکلوق ر رلکد ی كح هک روا ردق وا هدام وب مدنفا ) ك ىلع ید س

 ۱ هلکما تدالاح راهطا ود ( مرولک ندنقح كسا ود زیلکنا هسا | رول روس اطعا

 | یرازوس هناروسح هلو هلغم وب نده رح یایما ربهاشم لصالاق و

 هدنناهل هناسرت بودا بصن غوشاب ینا ناه قرهلوا طاسبنا تعاب همیلس ناطاس

 هنسهدناموق هللا زیهحت یسهعطق یمرکی ندرات وروقو ناتقرف و نوبلاق نالوا دوجوم

 . یدتنا صا ینسملر و

 یرجکب هللا باج هنیراتویاه روضح یناغا ناول یساغا یرحکی هلبا مظعاردصو

 رنک دید ) رونسا یوساتسا ندزب نانمشد نسربد هر نس غا ( نا هنساعا

 نوتب هدکنوپاه روغا مهاشداپ ولتکوش ) بولوا تریغ شتآرب یساغا یرجیکپ
 ردلامحا ه كلر و هنمشد یناطر هخدلوا مدعنم قلخ هماع هقش ندولفاح وا

 نوک و ناه هسیا هل وا ) كحد ( زرظتنم هزکنامرفو یماو رضاح هکنج نهج

 رداص هبنس ٌهدارا وید (نوسنلوا رب رحت جیاقلاد یفاک هرلهیفس نالوا زیهجت تسدرد

 ترداسم هنس رب رحم جیلقلاد ك رەلک هب یلاع باب یساغا یرحکبو مظعاردص هاغل وا

 فونص صوص یلعو لعفنم قلخ نوت ندنروطوب كرازلکنا عقاولاقو رایدتیا

 . كم ی ندراب رحنکی نوک لوا ناه ندنرافدل وا لد هدر وا ها ك هب رک لغ

 اص اب رد نادوف هداتنا ینح هل وا عضو هه رح ناس هلا رب رح جسلقلاد روش

 اعود حورشم هجور هنر هلا لزع قحیلوا دراو ندزاغوب رب هلا لزنم شا

 نادوق هلقاطا یلاا رتازجو هلترازو هر كب ىلع یدبس نانلوا صن یغوشاب

 لزع ید یدنفا یلع دس نالوا یرادرتفدو رظان هناسرت هدهرصو یدلوا ایرد

 یدلدا نسل یدنفا ها ربا جاحلا هنر هلا

 یرنسهو نوا متشسمر ماهر ا تدق لا عف یرومام ىا و دفا
 یعادعا اقالتم CDR هققت هراصح ءرف ملا لرغ ندشدلوا امور
 1 . یدلروس هدارا

 اشاب ىلع یسجهخرح نواه یودرا نوح یاکحاو تیوقت كن رلهعاق زاغوب و
ZZسوم  
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 | کرک هما ندنرایشاب یحوق ییاع هاکردو یدنفا زب نع را هنعقوم رام و 1

 یدنفا یدشر یتاک یرحکیو كب دعسا هداز نیربش یلوق قاشابو اغا نسح ینیما

 ا رسنارف ماطر كره دا رومام كى نامع یقیذا یناسعا لص هرفو

Esتبان ماس هنسهلکساا اشاب دوادو یدلردنوک هنزاغوب زکدقا ر ار  

 .یدلوا ا یدنفا

 رلاضق نانلوب هدتطاس راوج یک یتیدنلآ رخ یدورو ندزاغو كنسامتود زیلکناو

AN OA E LSندنکو دبا شلردنوک + تا  
 غا یرازاب هطاو كم ییطصم یاعا یس زاو نسح نوژوا یراد رس همش

 ۱ اکا هاوتا رف رادقارب یحرمس یاسعا هزوکک و نامع هرق

 ۳۵ ید یرلرکیذ بولوا رومام هتراهتفس نواه یافتود یفاطا نسح
 1 . یدلر دشلر هعقاوم یک یسهچغب رانف و

 بو هبهطا لاق وشراق یرادقمرب ندنارفن نالوا روما. هتسهحفب راق |
 ۱ ابا هدن راکرلک هاروا نوجا قلا وص یخد یلادنص ربا چاقر |

 عود نولوا رسا یردقلوا یوا فلت یرفن زکس ید هایت |

 | رار هلی رلرپسا ناه هیمالسا رک اسع هلففلوب هدنجنا راربساوب ید لغوا دا ِ

 م هن و اه یارس یهداز لارعما هدن رلکدتنا تلصاوم هتمالس لحاسو تدوع |

 | لاتحا تكنلح زر هلا ش CT ی ما او

 ندنفرط كناو شلدا ملات هیاشاپ نادوق یند قجوچ موقص بولیرویب
 ر ی

 ناغلوا تربغو قوش ُهنایزات هراس یرالوا تافاکم لئان هلهجوو كنهموق سم تانغ |
 رکید ندکر قرهشالوط هدنفارطا كنسامتود نلکنا هلا راشاق قفوا راجقلاب |

 یسیشاب وص یمه رق لاترقو رای دلواردیا تراسجهفقوت و ذخا یرالادنص ندیکهب ی |
 یرازیلکنا نالکهیوص بوک هب هطآ وه هلبا یبوط زولهتج یکیاو ناروالد رفت یلا
 جاق رب هلا بوط هعطق کیا للاریما زیلکنا هتیرزوا كران و ندشیدالشاب هکمنا جاعزا

 شملا ذخا ندن رالا بوت روک ذمو هلغ هرانا كردنا قوس رفت زوب
 هلج ءورذ هر کسع یاب وص هقش ندفدلوآ ینافلت هعا ید كرلزیلکنا هد هسیا

 را کناو همفادم هات ادنا تنفت ندرا رج بورك ه هرتسانم عقاو هدارواو وقح

 هاسلوا راجافن رانآ هناخشش لعا هدنراجما هدکدتا قبضت یران و هلیا بوط
 شرو لصف ههلناقم بوشی را هحیک هدلاحوش راشملا مادعا ی رابحشوط زیلکنا
 هراشاق نالوا اهم هنسهقرا كنهطاو بوقج ندرتسانم هدقلکارق ید یشاب وصو
 . ردشمش هنس ەق تماللس بوس
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 E 1۳ ا زن و ۳ ید ندننروب ا هدف رک سم : لصاما

 لاح بس قح هعم هلمشالنای )3 بول, دا وط هل راب وط لقلوشراف یا لحاوس نوت |

or,سوم بو  

 طبض هلا لاح جوک ندشیدلوا هدکعا رارصا اکوب هسیا اشاپ نادوق بویلروک

 . یدروب هلوا فقوتو

 بودنک هاش ود رکنا یاجرت نواه ناو د هرزوا ینیدنلوا نام هدالابو

 یدشلر و تلهم نوک ترد چوا ید هرکصندنآ بوک نوک یا رب كدهبحنلک

 مادقا هتحلصم وسن ای وکو رادتنا ههرباخم رب رګ هليسحلبا زیلکنا هدنجما لهموب
 هدنف رظ تدمو بوتلوا راسا اهد نوک یيا ندلهم هلتروصو و راهظا شهاوخ و
 ندشیدلوا شلدانوط هلا را هربخو پوط هیافک رادقمو شملاپ امامت رلهیباط هيا

 | ففخ هحباخ ین رافلکت ردقن یه هلتهج یرلقدلوا شمریجاق یتص رف تقو رازباکنا
 . یدلر و در باوج ندیلاع باب باح ت ادا ر

 ندنغج هلق هدنسهرا یش | كنوناه یامتود هلا یراهربخ و هلکو نواهو بوط

 اهد تقو زار ندنخشدلوا هدکلر و ماکحتساو تروقت ید هت رهعلق زاغوب هقش |

 كنکیرلک هنهاکتش» لوبناتسا یلاربما زیلکنا ینبم هغجهیم لوا لباق قمقج هس رګ |

 زاربوب رب دعاسم هودنک ینوک رازاپ یجنکیا یعرکی كنهحا یذو یجننوا
 بوروا هوا تعاس جاقرب هدنهاکشین لوبناتساقر هلآ روهت ناه هلکعسا یراکزور
 یرغوط هنسهعلق قانح هرکصندکدروک هلیزوک ییراقدلوا رضاح هبهعفادم راولن مع

 هب رانا لج ال بولا رومت ید نواه یامنود نکردبا هطلوا هلهج ولوا یسامنود

 یک نوشت هلو واقا هاتف نکنا مهسا ملا تب ره وری
 . یدلاق هدنرقجا وقموق یغد نواه یا ود

 یتزایک ندا وص هلتماقا نوک کیا هدلح مان لک ! بیرق هزاغوب یسامتود نیلکنا

 | زیلکناو یدلدبا عیشت هل رلادص ترسم كقاخ ی هدرل هساطو یدلوا ناور

 9 نیک ییا ینیداوا شا ذخا ندنوباه یافنود نکیا رولکو یدنبا ممرت ۱

  كحهدبا موه هنرزوا كنسامت ود نیلکنا هد ون هراتناق ناه یلاهاو یدرک هتتیهو
  هسبرح نفس هعطق دا ىلع دیس ای رد نادوقو یرلک هدحو تربغ هدنروص ۱

 | موج هتیرزوا یماغتود زیلکنا ناه قرهلوا زادنا رک هدنهاکشیب شاطکشب هلبا

 | هتسرلهداملا قوف تراهم نالوا راکرد هده رح راع كرازیلکنا نکل یدتسیا كا
 | سانم تروصو ندنغیدلوا تیفک رب ولهرطاخ كب كمعا موم هنیرارزوا یتیم |

 | قض هسلوا كجهدا رادتا هبهضرعت تکرح یباغتود زیلکنا هتیرزوا كنوت

 ۱ ك رب هساط ی هدنراسق یلوطااو ییا مور ار هشود هنا گو قوح یسدقاو



 یک ۱۱۸ ش

 ماکحتساو تیوقت ها یخد هنیرلهملف زاغوب ردق هتقووب طقف یدتک بوغارب |

 ندنشدلوا شلرتسوک تربع هراس هایسازج بیرت كران دنا نواهت امدقمو شلر و |

 ینتقرف کیا كرازیلکتا ندراهلک نالبنآ نکراقبج ندزاغوب یسامت ود زیلکنا ٥

 بارخ و لصاو هب هطا هجزوب هتسل ۳ e و كى حد یراق لو و تونات

 . یدلوا لغتشم هاب ریمعت RS نالوا

 هلراک كفت قفوا رادقم رو قاق چاق ر ( نیواینس ) یلاریما هیسور هدانناوب

 هرازیلکنا ینصوصخ قمروا یلوساتسا هدیو یژاغو را 1 تولک ههطا هحز و

 ندنوک و شمالاق هدهدار کلوا یناماکحتسا كنب رلهعلق زاغوب هد هس دا فلک
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 یرلقدلوا شملتروق هلا لاح جوک رازیلکنا ندشدلوا شفلو هدکم هلورلبا ه وک |

 . رایدعا زوج الصا یمشود رارکت هم طاح بادر ۲

 راهطا یرایگ ةاطرب و رایدتبا هقولبا یزاغوب زکدقآ هلبا طبض ییهطآ هجزوب طقف
O E Eهلتهحو رطدلوا رد ِ دص یهیمالسا نیافس هلا زاذک و  

 ۰ یدقح هرلام یلاغ راش نالک اره یک هوهقو جر هدلوبناتسا

 یرادف رط ا تلود یالکو هرزوا یندنلوا راعشا هدالا

 یخد هدنلوصو هنهاکشس لومناتسا هلا لوخد ندزاغوب كنسامغ ود زیلکنا بولوا

 ندنکو دا شلر و رارق هرزوا قفلوا تقفاوم ناه هنفیلاکت كنسحلا زیلکنا

 ا تلود لاحر صاوخ یسک هلوبناتسا هلهجولوا كنسامت ود زیاکنا رایضعب

 هلاوح |یابانم یدنفا مصاع مک تن ردشفل و هدنداقتعا ی ودا نم هنسهفخ توعد

 ینلروطاریعا تن و فرطهکرد بوداتاور ندناذرب فقاو

 | یالوطندنفیدنل وا قوت یالاوم هطار كف رط هللاسر 11 ,صوصخ ربفسو قیدصت

 رب دما تموصخ راها ههنلعللود یراتلود هرتلکنا نالوا یقفتم هللا هسور

 کک وزرا قاشا هرک و نونلوا یلسنود یمتمض ههبلع تلود كدولهسور

 عفانم رلزیلکنا اما ردینیم هنیداحما نالوا ها ولهرتاکناو هنسهحوصخم تحاصم ید

 هبلعتل ودردقه یدمش قرهلوا هرزوا هلاسم هلا هملعتلود ورندهتوا نوجا یرلت راحت

 هدهریاستاصوصخ و هدنحتف درک امدقمو ردشمالو عوقو تموصخ هدن رلهنایمهبا

 ۱۳۱۰ ۱ وا ده ر اعا یراحلصم ودك ر دق له هدن رقس رصم | رخ ومو

 ردشلک دا تاعر ه ولهرماکنا هدایز ندهراس لود یخد هناعتلود هلتهحوب زامهن

  یدنفامهاربجاخاو ادختک ميهارب|ندلاحر تاهد راردههاطرب شیدنارود تیاغو

 ۳ هلا هعلاطم یترلاروب رلانشا قئاقد رئاسو یتاکرس و یدنفا قیفرو

 تولوا یل هنفر ط ll كتنطاس فرط هدهسا | راتاو هد راکفا تر



 سگ ۱۱۵ =

 بودا البتسا ینساکلا هل نم روطارپعا ) هلبا ددرت هنوباه یارس انا یبیخد ینایتسبس

 ییدلتوط كر وطاریعا هیسور هدنفرظ زور دنحو مولعم یییدلوا مزاع هغروسرتپ

 هحالص و حلص هبت صوب كنولهبسور هلا ولهرتلکنا ردموزحم صا یدورو كنسربخ
 هزکسشا شمشی كعا لوف یور ءلاما هرانا یدمش ردنم اکا ید یرلکلاهت

 وهرتلکنا هبا نیمأت ءاکو شیحوت هاک یتطاس بناح هدنرانیمز ( ردقموقوص قوغوص
 مهلا یوم لاحر یدیا ردنا دشتون رسزا یتموصخ ناشو دیربت اک ندنف رط
 موزو ققم ترضم همه رق یرلکو ر و موهوم یررض كن ولهسنارف هحرک

 هلهح ور یتتطاس فرط هدهس دنا راردا حیجرت یغلتسود كرلنا هلا هعلاطم یغیدلوا

 هد وک نډراغو هلا اع تعد تروصر رر هلک نان تا هلاما

 راشعد ردظوحلم بلغا یعاود كنافاصمو قافلا زکه سر ولک هنهاکشس لوبناتسا

 اب رانا بارشا هب یدنفا یضیفو هباشاب نادوق نالوا رومام ههظفاح ییهقیقدوب و

 یاشسس یهقفدو ن کل ید ینم اک | یرلت واخ ر كرنا هدر وره ناح كنامت ود

 یس و راکفا كلاحرو یتواخر كراظفاحم هتطاس فرط ی ردم هلکیا مامشسا

 هباغا نسح ناولهپ نالو یساغا یرحیکب ینابتساس یتح یدا زالوا یلاخ ندراعشا

 لد هداس یخدوا بودا بارشا ود یداک هل وعد كل ود لاحر راهننفس وب ید

 قرهلوا تسد سود هليا باهذ هرلانعم هقشب ءان هتنیدلوا لفاف ندنزوب جا كشياو

 هد زمجا مزب وقسومو زیلکنا ) نا کیا روشال وط a عقاومو رزک هدرلقاقز

 هرانمشد یلوبناتسا رانوب یدشود هارطضاو شالت هد وهيب زمهاشداب ولتکوش شعا

 مذ ًانلع یتاود لاحر هدنرانیمز ( ردراقج هلوا لارق یراودنک یماطظ هدکدر و

 هلوقموب كنساغا یرحیکی بولوا سوبام ندهطاصم ید واهرتلکنا یدردبا حدقو

 ردها توعد نعدورو مزباصقاو) یان ندنراهنک و ظبغ هدکدتشیا ینسوکتفک
 ماه یاصقا ردهعضاوم رلکجوبو ردکج هلک ولهبسور ید ندنفرط زکد هرق

 هرلهلشق هلبا عفر ینغاحوا یرحیکب هرب ندرب بولوا عمتحم هدلوبناتسا هلبا هلسووب
 هلسس یرلعلاط تداعس كنولفاحوا هنس نکل ردکمردشلرب AE د دج ماظن

 یدرابا كبرحت یرلب رحیک, هج ولزک هدنرانیمز (یدلوا ءیهتم باسا هرزوا هاوغد

 لاونم زمکیدتسا رب رق یتروص نکل بولوا هلبا هبفخ توعد اعقاو یدورو كئافسو

 وق یی ادختک میهاربا ن نکیآ هد هص ص رحم هروک ذم اقا زونه یتح ید هرزوا

O BEEو لا یر اد قو اب  

 كنادختک مهار رهظلا دعل رو ود مدا برطعم تاغ ندههداحو ردق 5 هنوک

 نما هداسو دسوتماعحطضم ناهدرد قوبح هج زکلای هرجا هطوارب مدراو هنهاکتماقا
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 هک اتقو مدلوب قرهلوا زاون كت مد بولا هنیرزوا یغابا رکید ینغایارب و بولوا ناماو
 امت ود چد ن بودا لاوس یتسس هدک دیبا هدهاشم یوا تلالمو مع هدم ه رشل

 یدنفا هجاوخ هرکص ندقدلوا یحعت نزهدنخ هج رفاو هدمکیدلبا نامرد كه و

 کو مسردیا هلاما هف رطورب یمایاوش یدمش هملیا هشیدناالصا ردتناما س

 كزوس رولوا فرصنم هتهج لوا كاذک مس ردنا لی وح هفر ا

 هیا نم هدک دید مهقاب هتبخ ر >| هلا جارخا نر یهو رک

 هدنومضمو ید كرقف ررحم یدبد مدلوا لاب هغدغدزاس فرطر هلا لاقتا

 زوردنح ند هعقو كلذک ردراو یاساقو ااضق قح هلوا دنسیونت هجرفاو |

 چافر كرازیلکنا ولتلود) یروما هناطب و یعرحرب هباشاب ىلع یدس نادوف هدنرویم |

 هنسالتخا قانادوق هترازو ینوص رکم زکیدا شما هدهعرد ینس هعفادم هلبا هنیفس

 بودا دکوم نیم هبلا ر ۳ تر سانوید یدقبح

 نوجا موم بولوا لبمکت نتافس زبهح ¿ نکل یدیا هرزوا لاونم لوا لاح تقیقح)

 كی رحت ےن اید ا دنب بوق کی ین رارامالپ ك نمر لیک هدنماکنه متردابم هرکنآ كف |
 | یدلیا مع رصت هکلب و هدافا یبهدام هللا حیملت و هانکو ید ( یدملاق نعرادتقا هبهنیقس

 هرف هاک ن !êz !رودص یطق صا هل نوک لوا هدنأب یادعا كندتقا هلا ضف ىح ۱

 ۰ بويل وادی ن نکل رایدلایس قوج هافعتساهلباراذعا طس هاکو راصح |

 یهسا EEE كا هدن رانا هن راقدل وا یلتاق كهبلا یعوم هلتهجوب ىدا | ۱

 توعد كلود لاحر صاوخ اقلطم یسک هلوبناتسا كنسامنود هرتلکنا یدنقا مصاع | ۱

 یرازیلکناهواعقاو !ایهدهساشمل اناس هرزو واح ورشم هجو یک ودا ینیمهنسهیفخ ۱

 هه رج هر طار هلو نوحا ارجا یترهقشل و رانا هسخو یعدلوا ندا توعد

 . یک یراقدلوا ت تشهد زادنا رک هنهاکشس لوبناتسا هلا لوخد ندز و دوش

  Eهف رط لوا ناهه اذان ا تصرف ینو ید تلودلاحر نال والئامهنسهقمت او كرانآ ۱

 كندا مصاع هدباب وب بویلوا ققحو نیعم یرااروب یعرایدر ولدا ليام لباع راهظا

 ۰ ردلکد هفاک «هلدا ید زر ۱

 یهدنتعم كنا هحنلک هغ یسافلوا هدعاسم هنضرعت و موج كناشاب لغ یدس |
 : ندنلاس کد هدلاح شداوا راک لوک یک توروقو نقرف شوج كه رح نئاقس

 ۰ كزياکنا هلا افنودوب یدا راثفل وا 1 هبا یتارفن جیلقلاد یللکوک نالوا رخ |

 كوو ولرابنا چوا نالوا ولم هلا ناطباضو تارف نکشبب و هام هد هب رګ راح |

 لاتحا كما توکس كننابتسبس هسلوا لباقو یدبا لکد لباق هبلغ هتب رات ویلاق |
 یدروسریدتا ارجا ینکیدتیا بولوا هدا كنا هدناموق تقولوا ارز یدیغوب ۱

 و



 یک سس: یا

 سس یا مست اه مبنی کیک یک
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 هببعت بوط هعطق ردقو كس یلقلوشراق ییا هناحاوس رادکساو لومناتسا طقف

 هرزوا برح فص نوباه نفس هعطق یمرکی یخد هدنفیجآ شاطکشب بوئلوا
 تقولوا ندنکح هیم هدنا دده یلومناتسا هد ورک هنامل ما ود زیلکا نکرروط
 هب رح نف باما یسروط هدنسهرآ راهساط ییقلوشراق هلب و كنوباه یامتود
 قو هوا سو اما لاړمآ نلکنا هک یدارزک ید ینهرش ۳ و ید یا

 یدیسل واشعا موم هنرزوا یسامنودزبلکنا اشابیلعیدیسو یداوا روج هتعجر

 او دیارق تب لطف هراز گاو شفا بار یا یک امن ود یهدزاغوب
 هحبلبخ ید یسامتود نیلکنا كد هحنلوا بارخ نواه یامنود اعقاو یدرولوا

 هل وب نکل یدزام هقح هلقلغاص ندزاغو هکلاتحا هغ رزوا كنوب كر هل هدز

 لاح قفاوم قعآ هجا نشت | تاد و ینوباه یا و هنیرزوا لاعحا ر

 زیلکنا نوجا كنآ یدولمب العا كب ینایتسبس یرل هققدوب یدیمرولوا تحلصمو
 ی هيب رحقیاقد اما ردشماغا فیاکتو راطخا ینس هدناموق موم هننرزوایماغتود

 هد وزوط «دنک ویا با ےک رب اع اع ید ساب ر و

 یخدوا ندن راکدلیا ضر رعت ییالوط ندنساعا موج هنیرزوا یماغود زیلکنا

 | هللا لتمحت هتنرزوا ادختک مهار ا ییبس نوچ ا كماشود ندرانتعا هدهماع راظنا

 . رولیشالکا یندلوا شما راذتعارب هنادنسپ ماوع

 ناکرا هدراتقو ول هرو هلو ارز یداو یتهح ول هرطاخم كا هحنلود كشيا هتشيا

 هلکلر لا نوا لاصا هتمالس نامل یلود هنفس هد ولوا تهحکی و لدک, لود
 یرامروشودهنناسل ماوعهلبا ماهتایرکیدک نکیاندهلاح ضّارف قمهلاحبوشلاح

 ارت ميهارباو كقل وراپا یدیدج ماظن ندف رطر, یراترضح ناخ ملس ناطاسو

 ید ندفرط ر رار هلکعا راتعا هدایز هراندا تمدخ نسح زاربا هدلو وا یک

 زو دالا قوف تاهو رک یک هابسح حالت مدایز ندموزل ا
 هد هرض و یا هدکمروتوک ینغوط هنالب بادرک رب یاس شک ا

 هنابرحیکب نالد هداس ود یرلک هلتوعد كلود لاحر اف ودوب نده رط ینایتسبس
 ینغاحوا یرحیکب مار توا یخد ندرافرط نالوا فلاخم اکاو یسلدبا نالعا

 هناهشنوتب نوتب ینهورکیرجیکی یماریدشالوا راربخ ولزیک وید یدیا قهریدلق
 یضف یدا هدکمشلهدایز هنوک ندنوک یرادادعتسا هتفو داسف هلسلوا شمروشود

 شملبا تشن ندرلاروب ید یمادعا لاحرد نکیسشفلوا هدارا یف زکلای كنیدقا
 . رولشالکا ندلاوحا قاسو قاس ین دلوا

 غارح هدنسنآوج مایا ۰ ردلغوا كصخشرب مان اغادجا یشاب جدامکی یدقایفیف
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۱ 5 
 لقاودو فوصوم هلا لاج و نسح لاک هدنحما یک و هبساح شا یدل وا |

 دجا یردارب یدنفا نسح یهب قسا رادرتفد بولوا فورعم ود یضف لزوک |

 هرا ینیدلوا فرصتم هدننافو كناو شلو انو وشن هدنسهبرت شوغآ كندنفا

 اض ارخومو یراد هسک هبساحم شابو یسهفیخ تمذ هدعب بودا لیصحت یتاتک

 قوحیسهرا هدنندوع ندرصم هلا ودراو یرادرتفد ودرا هدننع نع هرصم كناشاب ۱

 قفلاخ هورک هنیرزوا یسهعقو هنرداو شلوا یرادرتفد دیدج دارا ن زسکمک
 لزع یخدوا هدنس هرص تلود لاحر مظاعا نالکمزال ىلع نوجما نیمأتو اضرا |

 كمکید وراق وب هناروقو ینشا یتحنولوا هامظعتم تاغیروطو عضو یداشلد |

 ودنوسمتاب هنرلزوک یراقاشب كرانیک باک نزک هدنسالرت نک او هنکو دا دام

 یضیف ییانیک | ماوملا نیب ینیم هنغیدلوا ردک بوکید وراقوب ینشاب یکرزوب هدوص
 توادعهرانلوا هدنراکفا دیدج ماظن اذ یورک یرحیکی . یدیشفلوا بیقل" وذ
 قوادع رظناهد هبنرمرب یسهناریکتمراوطا كنیدنفا یضش هدلاح یراقدلوا هدکعا

 بولرابهرب ندر هدنفرظ تقو زا نکیا بناکر هاب تس لصالا فو هلکعا توعد |

 ۱۳ یک ا ت تلود لاخر مظاعا هلیسهسبالم یفارادرتفد دیدج دارا |

 ادا هلع ءان . یدا راو هموم ترف هدنقح هلکمتک هرلجوک كلاحر یامدو ۱

 ردشفلوا لاحعتسا هدنها یمادعا اعاسنا ههماع راکفا افاعتم نکشلر و رارق هنفن

 هروک هنتیاور كنیدنفا مصاعو بونادلا هني رازوس كنسبحلبا زیلکنا زکلای هسخوب
 كزاغوب هدبودنا عابنا هنسهنامرحم تاراطخا كلاحر صاوخرتاس هللا ادختک مهاربا

 لوا اهد اشاب نادوق هسلوا شفا وا مادعا یثان ندی دناروط غا هدنتاماکحتسا

 . یدیاوا یلّوسم رومام كوس كا كشيا ارز یدرولکم زال قفلوا مادعا

 رد روح هتعحر ینساع ود زیلکنا یرات ضح ناخ میلس ناطاس هسا لاح هله |

 رانلوا تب ات ساکت هدیابوب بولوانونک هلیسهدایز هنغی دلو صالخندهلئاغوب هایسومان
 ۰ ردشم روس تافاکم رهظمیخد یرلنل واد وهشمیربعو ییسیک ییدتآتازاحم هدنمح

 ا هما ر اکو وا زلکتا وا تولوا نانا هرداهدس و یشاب ناکساقاس |
 هدیدنس هدهناهاشد زن یمادقاو یس رخ ٌومو مدقم كناغا ینطصم یلج نالوا رومام

 ۳۲ ره هتسمهع مداح رب ناتلوا ارجا هدهخلا یخ رخاوا هلدلوا |

 یللدهبت هدناهبجوت وب هنو یدارویب هجو کلرکسع رس یزاغوب زکد قآ و یتا
 كمل ادادما ههروم لاحت ءاضتقالایدل هاشاب راتخم دحا ندناربمرمم هداز اشاب یلع
 . یدلدا هلاحا یعاحنس یک هننا هلطرش

 هدناواوب ید كناشاب رک یلحنال وا 2 هدبل وسلک هرازولا عوف ص ورم دندمر و

 « ترارو )
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 كنيزاغوب زکد هرق هدانناوب و یداوا یطفاح یسهریزج ینلقرهبرویباقا قرازو
 یلوطاناویدنفا تب ا ماس هنیناح یبا مور هلیسلوا ندلاح همزالیماکحاو تب وقتی خد

 هرزوا قلوا لماش یتراظن هفرط ییاو نعلو بصل یتیما اس یدنفا دم دس هندناح

 انو باوا روم روما ینا تتار هوخ یسا ا تارا
 قلوا ابهم هب رح هجالا یدلو كما تماقا هلرارداچ هدنجراخ كني رلهعاق روک ذم

 یدلردنوک یخد یرکسع دیدح ماظن كس جافر هرزوا )

 8 نا معلاوحا 8
 یسهظفامندحراوخ طاست كنمرح یر ندلئاسم مهم كا هج هلع تلودهدناواوب

 رصمو ماش راد هزاخ ندشدلوا هدقماشارغوا هلا یرفس هسور هدهسا یتفک |

 ناس هدالاب ول یدروسهلوا تسشت هربب دنر هقش ندقمزاپ یلاع یما هر الاو | ۱

 هبمالسا نافس ید هدزک دق] ۱| بولوا روصحم یزاغو زک دقآ هرزوا شدوا ۱

 تااح رازیلکناو یدلاق رصحتم هلو هرق هراخ هللا شمع نر تک ۱

 یسهظفاح ندرانآ كرصم هدر ندنراقدنلو هدنسهبعاد ثكعا ضرعت هرصم

 . یدقح هنادىم ا

 او التسا یهرونم هنیدم هسیا زیزعلادع ن دوعس نالوا ناماهو سسر

 هم وا یر كنهتدم ءییاها طقفو احماو مده ین رلهق نیطاصو ال وا

 نالوا رحدمو دوح وم هده رهطم صوت TEE اس ا یتسهق هب ورن د رهطم

 شم ردلاقیبیهاشداب مانند رلهبطخ وشمردنوک هب هبعرد هل ادخ|ییهاوحو ر ردهمش وب 0

 لوق ینهذم یاهو ندنراقدقا هل رظن كرشم هراناشوا یاهو هحشراطاب داقتعاو

 مارطادحسلا اوب رقالف سجتنوکرمشلا اما ) نوجماعنمندهللاتبب ترایز ىرانامنا

 هدر و «یدا شمردتا نالعا هسهطساو رالالد ینسهع 8 : 0 اده مهماع دع |

 هندمقحال و قاسو هدار تطخ كردا بصا یسضاق هر ونم هدم ی رصس لا ویا ۱

 ی رلاغا نالوایوممرح مادخ و راد دنفاتب ادعس و نسح ی ر راضاق ۱

 E E ماس ناطاسو شمر و لوب هیاشاپ نرداعلانز |

 ۱ نانلوا دع كرش هدہاهو بھذم یک قفلوا جد نارو هد رله ر لسا هق هنس رزوا

 . یدیا شمردنوک همانرب نمضتم یتوعد هب یاهو بهذم یی نیبم ینعنم كلداوم
 | نالسد یلهداز یضاق امدقم یدالشا هغماشالکا یضایغا كراساهو یدمش هتشیا |

 ۱ هرلبععش دوخای ر ۱ رونسا قمر دلاو یراتعد یش ا ند راصعت د رح اساق هراف وص ۱

 لها هسا رانا ۰ یدروهنللوا ثحم ود رارو هدا كلشک رس یالوط ندنراتوادع |

 | ن دجاو همرکم ءکم هرب هداز بطخ ییمابلا نجرلادبع ندنساملع ودن ك



 یتفاع هسا زلر و تىما هشناو و ین دلوا هدکمشلهداز یر دعت نوت نوت :
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 ود كرش یرلتعد نالوا دودعم ج کاو نانلوا دع هورکم هدندنع تنس

 . یدرروفا هل رظن ك رشم همالسا لها هحش وب هلکعا داقتعا

 درح ناباهو سد هدن راکدتا طاقتسا یهناهاش مان ندرلهطخ هلا طبض ییمرح

 هسیا را ۰ یدنلوا نط كجهدبا رصح هما ودنک یرلهطخ هاساعدا تفالخ
 ۳۳ رود راد رعد ی ووا یا كنارادمکع هد راهطخ |

 ۰ یدرل زعا دای هدراهطخ ۰

 | همان همیلس ناطاس كدودص دوعس هنسهجحردا توعد هند هح رالطاب معز ا |

 ۰ یرلک نارک تیاغ هتلود ندنغیدلوا هاماعمر نیک ر ج كب یسهردنوک

 بورأو هنس واح ع هب ده ا جاح هدافاق اشاب هللادع هداز مظع یاش جال اریما هنسوو
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 | بوئلرضاح هرزوا قمروا یحاح الفاف رااهو نکا برق هیهرونم هنیدم |

 ا وام دا تمزاقم كناشاب حاطارما ارظن هترتوک
 الاس قاهعند و كماش جاج بوراو هنناي لدوعس یارشاو هوجو ضع و یستفم

 ۱۳۱۰۱ لات ما ور هاب وتو اا روغ
 رابدا.ا نا یلاح عوقو قرهلوا ناي 3 (نوک ها تک هم

 كراساهو بودا دراو هنداعسرد رلتاذ قوحر ندنسلاها نام رح رخومو مدقمو

 ۱ هکالکو مظاعا نالوا لابقایم تسمرس هکدننا لاحنرع هلبا نایب یتغجهلوا و

 ١ یشدنلوا ناس هدالاب بولوا اغا فسو اک هدلاو ید یسر ندرلنا

  زمکیدکح ندرابرعو ردن تقولوا ۰ یدیا ربارب هلا جاح «هلفاق هرکوب هرزوا
 ¦ رل ولهتبدم ه و یدرلر دا لاقشتسا ود راروبهدنآ بلس یزمتحار بولک یردس

 . هیالکو ی نمدا وکار هدنتساداو شاز رس قرهروا هز و كناغا فسو یرلارو

 | هلزک هاسم و شضامعا كزسو یرلک هروهط یدمش هتشا زیکیدد كدمهر دتنا افصا |

 ۰ رلد دل وس ود یدلوا رحم هراارو شا

 بعت همش وب نممسم 5 مزال تدوع ندنسهلحص هده هنرزوا كلوب

 Els قرەقا هب ر هف را ۳ شمش)الناب ردق وب ههر وسم هدم كرەكح تفشم و

 هدهمالسا تام ردق هیدمش بودا تدوع هماش بناح لرهکو د ترسحو فسا

 نکد ههحناک هماش دودح و یرلک هعوقو هس سع هعقورت نالوا شا قو سم

 نوت نوتب جح قیرط هرکصن دنوبو یدلکج تلافسو تحز مظع ندکلزسهریخذ
 r . یدلوا ید ودم
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 اههطحتم دمت

 ا نکشلک ردق هنهاکشم لوبناتسا یماغود رلکنا هرزوا ییدنوا ناب هدالاب

 | ینکحهذیا دادما کب یلا ولهرتلکنا امدقم و یدبا راو ید هرب رکاسع ردق |

 رادک و تمک ابا هه ردنکسا هلا راظتنا کو تدمر یخدوا بودا دعو ۱

 کس ىد دنا دا E تا ی هو

 یتیمج یهدنسااب بودیا تاف و كب ینلا هکوبلاح یدروییدیا دع ندنسازچا
 یەفلاو دارم یاما هلیقاط كب ميهاربا هدنجما دص اشاپ ىلع دمت و شملغاط |

 (۱۲۲۲ هنس عیاقو )

 یداب هنلاعفاو ردک میظع كنهمالسا تام نوتب یدادسنا هلهجووب كح قي رط

 لح هتیراهحماسمو بیست كتلود یالکو ی رلملا نادم هت وب ككراماهوویدلوا

 . یدلو قرت اهدناقر یراتوادعو ضغ نالوا هدنقح الکو كقاخ هللا

 برق هاضقر نالوا هدقفلرضاح یاسا نونود یلاط یخد كملس ناطلس

 كونو به هسلوا تقد همیاقو نوک هروهظ لوس كوخ هداتاو وا هدکما
 . رولوا انشور هناد هققد نادجو ی ودا هدقل رضاح یاسا كلالتخاو هتتف

 هدنناصق ضعب كنلبا مور هتفه چاق رب هدنسهمقو هنردا هځدقم كنسرلهناهاش مان

 نو ینفلوا طاقسا ندراهطخ هدنمرح هننرزوا "یبالتسا كزاناهو هرک و و
 ۰ شعا همدقم کناص هنطوقس ندرلهطخ نوت

 ۰ ردندهس غو هردان تافداصت ید یسمشود ران كنك رت ( ةرتفلاماع) هبهنسوب

 كني رفص یسهنس ىکا یرکی وشآ هنیرزوا یدادسنا كح قی رط الاب هجورپ

 هلترازو هبئر اغا فسوب جنک هنن ر هللا لزع اشاپ هللادبع هداز مظع هدنطساوا

 روس هدنکلحنک بولوا ندنتمشع والم لصالاق اغا فسو وشا

 | ترهش هلا تدالج و تعاحش قرلوا هدرور هدنناپ ثاعایسا ال یاب لیلد

 | هیلفاق اشاپ هللادبع هت نکو یدبا شلوا یاب لیلد هاا هللادعارخ ومو شلوب

 . لرباهو هلییسح یععاجش هرکوب یدیعقارب تم هدماش ینا نکردیک هلیا جاح
 | یتا كنا نکل یدیا تاذرب ندنامجش عقاولافو یدلوا یلاو هرزوا كلک ندنقح

 | هجتلود یریمدن كرلاهو یدمهلشیا هدن رلوج زصیاو زسوص كاتس رع
 ۱ ۰. یدنا لکد شيا رب رولوا لدم یلاو تولوا فوقوم درد دد لوس

 | یرصم نوجا را ذخا ول هرتلکنا ندنیدنلوا هداعا نیزستقلوا سرتسد هه ولطم
 | یدیشعا قوس اقودر تک ندنافس هعطق ییا قرف هرزوا كعا طض

 ۱ كم زکس یدب هدنرل ورد بولوا رایک كوك یسیقاب و لوس یسم رک كرلن وب و
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 | هلبا رانمهلوک یخ ید نسخ كل ناع هدلاح یش لوا هدکعا مدت و رهق

 هلع ءانس یدا شملکح هو كدعص قرهروط فرط هده راح وب هد

 0 ۱ یدشمق تقو قحهلوا هداف E ا

 | هدیولک رازسنارف بوک هرلکراک هنهاکشیب هبردنکسا ینا ود زلکنا رک دلا فلاس
 ۳۲ مبنا قمراقح كع ههرق هلفاشالحال ريد را رجا طض یکل#
 یلوا ناس یح هم هل ر و تصخ ر هثدل وا یناطاس صا ندنف رط هبلح کمو

 ا ا یزارب رج ر نولعاب کک ود یتکلغ هلا ءیخو بوط هترزوا

 ۳۲ ۵ ر نوک یحنکلا نوا كمر  رلزیلکنا هلکمتا نامتسا یلاها یک
 ۱ 9۰ كحش )قایل یشدلعاط كنتمع هلسافو كنفلا ردبا طض

 تقورب هلوب یخد رب زکیروک یزکیشیا بولکنام زالاق ورک یشیا كتعاجرب
 ۱ : E A هب هاف یاصا ود ( O ا

 | هملغ هرانمهلوک اشاب لع دم هدهمظغ برام نالوعوقو هدطوس هسا هدناواون
 یغوح ك ندنناردامو ریهاشم كفاشک و ارماو شلا ندنرالا یطویس كردما

 هلط ر هطئارش ضع هدنسداو (رفظلا ةاکز وفعلا) و شلوا ناشیرب یسهبش و فلت

 ۱:۳ ار وق و دنر هسراودنک ن دق رط اشا لع دم هرزوا قملغب را
 هنف رط كل رانا یعوحرب هرزوا یسک رخ هلهح و لوا هنراودنک ندنف رط رازیلکنا

 نر هدن راکدتا توعد یتسح ك ناعع هراشتسالالح ال هدهبسا شمالا لبا

 ا 2 مدتا داهح كالس ق هدنس هیراحم شارف مرجاهم
 | باوج ود ( مای یو نب  هدبا راهظتساهلران| هنهباع مالسا لهاو احتلا ه راک رف

 ۱ اشا ىلع دم ه ,N e رکا تتفل هدنس اص ا هلکم ریو

 یاملع قرهلوا هشدناو شالت راحود قحبلا ربح اردک كرلزىلكنا

  لصا یه هناوذ ینیدلوا شمردنوک هاما هرزوا قلوا طس وتم هحلص نده رصم

 . هلکما هین دیک یترامری و رارق هب هحاص تروصر ًاعیرس نوسلوا هسیا رواوا
 راح كما قافتا هللا ند یادعا هنهبلع مالسا لها بوراو هنیدزت اما یخد رانا

 ۲ یلدا رد للخ دمن اف دامو تانا هلا تیداحاو تایآ یتیدلوا
 یناعا نوجا رانا ازغو داهج هنهیلع رازیلکنا قافتالاب هرزوا قملای هدیوم
 . ىدا راشعا تاکساو مازلا

 هه رکسع هقرفر نوا طض یدینشر هرکص ندک دشلرپ هد ردنکسا رازیلکنا

 بورک ه هدلب نورد هناسلابال قرهلوا زسطابتحا هقرفوب نکل یدبا راشمردنوک
 | فس لس ناه ندنراقدنلوب ءیهتم هبرحو هتم هسیا یلاهاو ی نالوا دوحوم

 < ها ر



۳ 

ef ۱۲۷ جم 

 ناشر یسهش بودا رسا یمکو لف یمک كردبا موج هتنرزوا رازیلکنا ها

 تسار ینشاک روهنمد هدهسیا راشما رارف یرغوط هنس هحان روهنمد قرهلوا

 . یدبا شملنا رسا ینس هش و مادعا ین زار هللا موج هنبرزوا كرانآ یتدوا كرەلك
 رایدتسا هرصاحم یدیشر بواک هلبا هفاک ءوق نوا راث ذخا رلزیلکنا هنرزوا كلوب

 ةلدیشرهبا رل هد رک رس قاط قاط لر هلک هرصم اشاپ یلع دمت هدرفص هام لئاوا هدهسیا

 یک ك یدعو یمادنتتک ادتا : هک هلوش بودا قوس هیفاو رک اسع هتیدادما
 E هل رکبسع یعد اغادحا لغوا زال و ندکدتا تک رهن دک س اکل

 یدک نار هلکن اك ردنا عمجت یخد یلکوک قوح كب ندهب راغم و ند راکر هدقدقح

 هت ناو دکر کم ادختک هد رهط طسا وا «:یدساتکررح ید افشا ریست

 عمت للکوک یخ رب یخدندنسلاها روهنمدو هرم و دشر هدانا ییدلبا تلصاوم

 كکپ ادختک كرهشتب یرلتکب ییا مور راسو دوانرا ی رد ندهقراو كردیا

 راج ود همازهنا كور ر رازیلکنالباقتلایدل هلکمنا سک تماسج هحیاخ یسودرا
 للک دارازلکنا یخد هد راوب رلیدلوا روح و

 . یدا طباض یسمرکی هک رابدقار سا لا قلا زومترد هقشب ندقدلوا ینافلت

 را سنا ی یتفدوا لاو رسم یر طلا یهردنکسا كرازیلکنا

 هعقووب نکیا راشلوا سایهو ےہ راچ ود سا ةماع وید رلردبا موج ہرصم ناھ یک
 روک ذم اقاعتمو یداوا لئاز یتشخ و فوخ كنهماع و یدلوت بست سک یه هتیرزوا

 نا نوت برود ملا رطدس ااشاق اناغهد هک هرضم یر کا
 هننرزوا رلزیلکنا هدبونالپ وط زونه هلکلک هعوقو ارآ فالتخا هدننب ا یرلک

 یسهحردوب یخد هروک هاشاب لغ دخ ردا قافتا ید هل رانا هدهسیا رایدمتنک

 رانمهلوک طقف یدنا راو یوق ردق كج هدا هلغ هراز لكنا كنا ار ر یدنا یفاک
 . یدرارولس هرشاش ینا هسا قافتا هلرلزیلکنا

 هب ردنکسا هد ونلحالس قرهلا تراسج یلاهانوتب هن رزوا یت رفظم دیشروب هکیدلاق

 كحاص طارش هلهحو یساعدتسا كنەىلف یاصاو یدشع الصرح هکمتک هنرزوا

 | بيق رعدیسو ریما خیشو یواقرش خیش هد رخ الاعیبر لالخ نوجما یی
 ۰ ردشلردن و هناط وا را دنفا

 یه دل وا هدقفل رضاح هداهح بولک هشوس ی هل راک ولم ودنک كييهادبا هداننا و و

 . یدا شمویو تانمأت كردبا رادتبا هب هرباخم لا اشاب لع دمو شمریداس هرصم
 یهدژم هلا یربخ یرالوص و هماش كحاح ردو هنس زکسندنشد كلوالاعسر هنس ره

 الیتسا ینه ردنکسا كرازبلکنا رانوک لوا هنسوب نکرولک هلوا دراو هتداعسرد ا
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 نالعاه ول هرتلکنا ناه هباع تلودو یدلوا بحوم یردک تاق تاق یربخ یمالماسا

 یدللا هفقوتو زح تحت هساراو لام ملکنا رده هد هسو رح كلام هللا برح

 . یدلدا تبشت هدقع یس هدهاعم قاشار هلا ولهسنارفو

 ۳ ور هدزاغو یا نواب روک ندلاع همزال قفلوا توام هرضم هدلاح وش
 ا لباق هناعا رحم ندنشداوا" یرابک زیلکنا هد هلرصم لحاوسو سام ود
 هرزوا كمطا دادما هرصم ید آر ندنشدلوا هدقماشاضوا هلیرفس هیسور یک
 ا ۱۳ سما ها بفسوب جنک رک ذلا فلاس هبا اعاب نایاس یسیلاو اس

 دادما هدب وراو هرصم هل رط نش ا ندماش ۰ یدمهلوا یبدن هنوک رب هقشب |
 ینجهنلوا ناب هدربز ۰ ردلکد نایب جاتح ینادلوا شرا رب لکشم ردقن هسیا كملبا |

 3۳ دع لاا قرهلوا تسوا تلا لوساتسا هل روهط هتف اقاعتم هرزوا

 ۰ ردشمامهلوا یتقو كجهدسا رظن فطع هرصم بناح كلود هلغلوبعوقو |

 . ردشمال وا جاتحم هدادما ندف رط ور یخداثاب ىلع دم یسلاو رصم طقف

 هرکح ندقدلوا مزهنم هد دیشر رازیلکنا هرزوا شدوا ناش هدالاب هکنوج
 ا ینسهلاغ نمهلوک هسیا اشاب لعد بولوا روج هغئاق هنا ردنکسا

 | سفللاب هد الا یدام لئوا كردا EEE یتس همزال تاکرادن و لیدعت و |

 ۱۳۳۲ یکتا هد دا قدضت يه ردنکسا توراو هنا تک رخ ندرصم
 راها رادتسا هنس هلاکم یمیاست و هیلخت كنه ردنکسا ناه بویمهلوا تم واقم

 یراقدلوا شا طض هدنرادورو هاروا امدقم و ی ردنکسا هدجر طساواو

 ۱ ۰ ردراشمتِک بونب هنیرایک هلبا ماست یندتقرف هیاع تلود همطق چ وا
 امدقم اریز یدروک هنفررصت هضف همام ییه رصم راطقا اشاب لع دمت ءرک وب هتشيا
 3۳ ا طلر هب هیماع هار یرلکرک هیرضه لحاوس
 هرادا ندلومناتسا ه یرغوط ندغوط بویل وا هدنفرصت تحت كنا یتاقحلمو |

 هب ردنکسا هرکص ندک دنا درط ندیلاوح لوا یرازملکنا ارح هرک وب اما یدرونلوا

 ۱۳ ا لالقتسا هدرصم قترا یولاق هدف رمت كنا بهر هلکمارکید كرک و
 ۱۱۱۰ او ردعفاو هدکعا یاسم فوص هنامکتسا كتب اسا كملس هدا |

 قفوم هنعف رو عفد هد هسا شکه روهظ هین ایصع تاکرح ضعب هدنجنا هبرکسع فتاوط
 € ههناغ نم هلوک هحنسودنک بولا هلا هلام یههرکسع تشه قر هلوا
 ا 05 هد هلاتس تاموقو هکولاح ردتم اف كشطارب
 نالوا یر هقرف هج والشاب رو یدیشمالاق یرانوفو تروس یلوا لر هلک و د
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 ی امازتلا كد الب ضمب و هماقا هد هزبج هلا باج یب نیهاش یسر كن هلا یامما

 مادختسا یک یرل هدرکر س ودنکه دنس هظفاح سما كنتهج ه رحم ینا كردا هلاحا |

 ا رازیلکنا هرکوب بولوا ندهفلا یأرعآ ىح یدلوا ردنا

 یراقدنلوا مادختسا هلهحوو كنىرلشادقرایخد كب نما روهشم نالوا شمت ا افتخا

 هداشا راد توش روک هلسودنک و بولک هرصم کد هام دنح كر هروک
 هنسهدهع كب مهاربا یلغوا نانلو هداوبناتسا هایتروص نهر كنسودنک و ردشمرک

 یحدوا ندنش دلوا ش هل ردنوک هرصم قر هلبرویب هج وت ییارادرتفد رصم هداننا و

 جارخ ,EM هساح هدلاوش لالخ و دورو هرصم

 یتموکح كناشاب لع دجم هنوک ندنوک و ا ت انی كسرازفد یفاوا
 ۰ ردشمالشاب هغل و تحار کد رصم و توق

 اشاپ یلع دخت ندنفیدلوا هلئسم رب مهمو كزان كم هج هبلع تلود یداشک كنلوب جح

 را نما ار کم هتشودنک یاد وا توف روم ام هتيسلخت ندناساعو یا
 شتلوا دیک ات یترومام هلبلاسرا یثاب یوق ًاصوصخم هدانناوب هقشب ندکداردنوک
 هغی دلوا لوغشم هلتلاا روما مظنن بوشلرب هدرصم زونه شاپ ىلع دم هد هسا

 زونه هلاسم داوم هلبا رانم هلوک کید هدهسیا شملا هلا ییهشلا یاما الا هجور و

 کج هم هدیاقولس شک رفت ه رملآ هر رخ قلارا وشیم هک
 یهمزال تاکرادتو اشنا رایک هدشیوس ره ادتا زال وا هلبا لنحست شا وب ) هلتهح
 نزسقمرق ییلعتاود كردباراذتعاوید ( هدک هن رزوا راماهو هدعب هدل هدنا اما

 . ردشفلوب هدقعازق تقو بور دنالایوا

 ناعا تافو +

 یرایرهش رادهنزخ هر هاسافو كن اغا لالب یساغا هداعسلا راد هدم رح لئاوا

 ناطاس یخد یسمل وا یس اغا هداعسلا راد كنورد هایسو زور هسرب یک اغا ناح ص

 . یدا لیلد انداز هنهاتس تح ڭكمىلس

 هدرورپ هدنس هراد كناشاب لبلخ قسا ردص هداز اشاب دیش ضوع هلا راشم یافوتم

 رادهبززخو لکو هن زخ هتفر هتفرو لخاده وب اهنوردنا هدبناخ ینطصمرود بول وا

 كناربخ و روس یربخ یدیشلوا لصاو هتدنسم ینلاغا هداعسلاراد هرکص ندقدلوا

 ثعاب هحنورم و هشوردنا ىتافو هلغل وا تافصلا حودم تاذرب_ردیا یس هتسرامعا

 دوجو رب ینا هباغا ربشب هجوق موحرم هکرید یدنفا مصاع یداوا ردکو نزح
 ردح را ییدل وس كسدنقا یرورس هنن افو هسلع هلا هجر یدبا یادم ف

 ( لالب نوسا رقم یندع لفحم )

 (تدوج جرات ) 4۰۹و ( نما دلج )



 انف هاکمزپ كرت یدنفا یسدق دم دس ندنراول هناب همرکم ءهکم هدمرح لئاوا هن

F-یک ۱۳۰  

 ۱ . ردشمتک بودا
 ردلغوا كناذ مان یدا نسح تمارک هلم ندنساملعهف روا(اهر) هلایعوم یافوتم

 كردبا ذملت ندنساملع یس هداب نکیآ ناوجونرب نبتم یس هظفاح ةوقو نیطف تیاغ
 قل وا لئام هب افص و شع طقف تولوا دنم هرهب ند اتش مولع هدنف رط تقو زا

 اشناو رعش هلنهح و و كه هنارضاحمو تامسدا هدایز نده رباب نو هس هل الام

 ردتقم هاشناو رعش هد هلل هنسلاو یدشلوا كلام هبهکامو تامولعم هدایز هدنلوب

 انکلدو ولتاط یساح قر هلوا یحاص ناسل تقالطو نایب نسح ناد هدلاح ییدلوا

 دما داعس رد هعفد دنح یدرولوا هدحو ملکتم هسنل و هدسلحم یینفه ندنخ دلوا

 قلاراربو سمتِلم لئان هلا ددرت هتلود لاحر ضعل نالوا قوشو قوذ لهاو دشو ۱

 مور هدنحشرات یا ناسقط زو كس یدنفا ماس روهشم ندتلود لاحر یدشل وا

 مالا هلبتفلا مرک امرک ساحو باج یی هجرت بحاص ند هفروا هدقدللوا ینن هبهعلق

 هجرت بحاص هلکمروتک هتداعسرد هدکلرب قالطالادم بودبا باسو عفد یترغ
 هاتف هساتلاو شل وا یستقم بلح هرکس ندک دنا ثکم هدنداعسرد اتادم زب

 هاغآ فسو یسادختک هدلاوو ىدا شلا یس هاب ریمزا هلساقلا اشاب ناملس یسلاو

 | باح یدیشل دیا یونف هاج ةوالع یخد یقنابهشلا باح هایسح قتل وا بستن
 راوطا كنا هداز یرباح نالوا یآرلاب دتسم هدلح صوصظا نعو یهوجو

 یم ادختتک ءدلاو یمهقرا هد هنا راشا یس هنعفد ندلح بوم کج ینسهنایلابال
 ا یا شب هدنس انا یرفس رصم رابدنا هدکعا راتخا یوکس راچا ندنشیدلوا

 لوزعم كر هیمهدنا جازتما هلیس هداب هوجو نکشلوا سرتسد هنکلبتفم یس هداب

 بولوا غوشاب یسودنک هنیرارزواو بودبا عجو بلج هللا قیوشت ینوللح ردق
 ندرل رسنارف لرصم هلغل وا روکشم یتمدخ هدقدراو هتم اشاب اض مرک | رادرنس

 هنسس هدهع یر هلروس نام هتساضق رصم ندمرک | راد رس فرط هدندادرتسا

 یخد ندنفرط ودنکو شل روم اهنا هتداعسرد ید یهبجوت كنت ولوم رصم لعفلاب
 یصولخ رمع نانلوب مالسالا خیش نکیا شل دبا دقت همان زای هنس ادختک هدلاو

 بونا هدعاسم ندنفیدلوا بلصتم هداعلاقوف هدتاعر هم رط موسرو لوصا یدنفا
 بحاص هلکم ر دتا هبح ون هب هداز عاد یت ول وم رصم هرز وا قل رط هدع اف

 هداز طاص ; نندو هب داعس رد كن و اه یودرا هد هسا شل وا ۹9 هجرت

 هم رکم ءبکم لعفلاب هدنحشرات زوقط نواو هلیس هاب هعبرا دالب هدنتخیشم كندنفا
 لصفنم ندن ر ادص اشاب اض هدنتدوع هتداعسرد ند هم رکم ءهکم یدلروم ماکب هلیساضق

 ( هدلاوو )



 e ۱۳۱ ی

 ح فرشهوبناتسا لصاط او لوحتمهرابدایلاقا كناغا فس و هلسسح یناف و كناطلسهدلاو و

 | كرا هتشن یمدقمو رسحتم هللا دای یرامد یلوا بوروک یفیدلوا لئاز كنسفاضا

 ٠ تیاهن قرهلوا جانمان تدمرب ندنردک هلغلوا رسکم یطاشن و قوذ ةشبش هلبراخ
 ۰ هنع هلافع ۰ یدنلوا نفد هدنسهرظح دی زباب ناطلس هلکمتاانف مزب كرت هدناواوب

 رانتعاو ماعا لام هودنک ینآ ناسنا هلغلوا هدنمکعت راعتسم نوت فاض فرش
 ۱ . ردیلماب هنسهراح كنماشب هدنسهرتاد یتاذ

 . هلکمتک بوج وک ندانف ناخ تنحیغدیدنفادح|فطاعندتل ودلاحر هدناواوب هنو

 ۱ . رونآوا داد هزاع ترک یار هو#
 نانع ندا قلراطع هدرادکسا ندناشیورد هورکو ندنناکس یرفنک لصالاق

 | ددرتم هنسهراد یدنفا ینطصم یلهلال ندسلود لاحر ۰ ردیلغوا كناذ مان هدد
 ادختک قرهلوا یتاک هتیزخ هدنفلادختک كنسدنفا ینطصم هلغلوا دعتسم هدنتاذو
 | یحدمآ یدنفا تتار نکیآ کا مادقا هتناتک نف لیصحتو ماود هنسهطوا یتاک
  شغلا هباروا كحیلک مزال ی رومام هنسهطوا یدمآ كنبرب نددادعتسا بابرا هدقدلوا

 ح رکب وبا مار یدمآ هایتبانع كنيدنفا یرب هدنندوع بودک هنیرفس کیا زوب ییاو

 زوب کیا بوروس رم هدرابتعاو لابقا ماع هنس یدب قرهلوا یحدمآ هدنل نع كنسدنفا

 | تسایر بصنم نالوا لاحرلاةرمسح هدقدلوا توف یدنفا بار هدنناضمر ییا نوا

 . نبی هنتسایر نوباه باکر هدنروهظ یرفس رصم ًاقاعتمو شمنلق بایماک هلبا باتک
 رود ندتسایر دنسم قرهلوا هتسخ هلا ضراوع ضن هرکص تدمر نکیا شفلوا

 رورسم هلشلادختک یمظع ترادص هدرا ید نواو هلبتراظن هربخذ هدم و

 . زوقط نوا هرکص ندقدلوا روحهم یخد ندقلادختک زا ردا لسمکت ینسهنسو

 بلوا لول مد زنا ینهنشو لومام لتا ما یاههاشواع مداح و هاو

 هدک دتا تانناک هغدغد كرب هلبا تافو هدلاح یتیدلوا بیرق ھه لا للا ینس هدانئاوب

 . ردشفلوا نفد هدنسهفص ناک هدلح مان یس وق فی رش هد رادکسا

 یجوسر هدساتک و اشنا نفو تشح بحاص هلا یوم یافوتم هکر د یدقا قمان

 لئام هقوشو قوذ نایوک هبا ازهتساو لزهو نادهتکن فن رظ تیاهن هحرد دسر

 تاکرحو تربع بجوم هفالخا هناتسنع هلازواحت یدنا لد هتفش هوو یمو

 : ههل بوش ۰ رونلوا رادتباهبهنآ هیاکح نوچما قتلوا تبناحم بجوتسم ندهئیس
 كلبحکلکی ردق هنس شب نوا هحنلک هنتسایر كهبلایموم ندناکر کیا زود کیا

 لصاو ههناتسا یدنفا دشار هدننوف كنسدنفا ینیحت یدنفا بحاس نالوا هدنتمدخ

 هدنناذ ید ودنک بودبا یلاکو تسابر هدنسهطوا ودنک هام قحر كدهحنلوا
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 رادکماو شلاق هدکلحکلکب بوسهلوا لئان ردقلاسح نکیا بابراو لهآ هتسایر
 اردنا باقرتسا هتسایر یهبلایعوم یدنفا فطاع هجرت بحاص ناغلوا مدآرب شلوا

Eقوس كرهلک مزال ییاصتنا هتمدخرب هدوق كندنفا فئار دوم نک رارا  
 ۱۳ داماو لرع نکلی باا الط یهلایوم راذکما ا یی رو
 حص ین ماوا هلام بوبا تعاق هنکیدلبا داؤفلاےو رج هللا کلبجهرک ذت هیلام

 هلکمنا ازهتسا هلسەتکت كدلبا سر هنسوق رادرتفد یندنفا بحاس ةيانک ندکما
 شمالا تئاسا هنوک ر هدنقح هبلایعوم سر العفو "الاحو ًاروط ید هبلایموم

 e هنغب دل وا نامای یودعو ناح مصخ هب ودنک هلا تاقرتسا یالب درج نکا

 یشان ندهاکناح ۸ا لوا تیاع هلتهج یتیسویام یغد ندنلاصحتسا هراچ هنوکرب و

 یشدلوا هتسمد هللا لاح ترورضو لک ندو هتتخ قرهلوا رثأتم یدوحو

 موس والو ر و هبلنط و 11 نوجا كما رقحنو رک ی دناقرب هلا عاهسا

 ندنب هللا یرورض ءاکب هدنلاحوا هلکمردنوک شورغ ىلا زو کیا هلرب ندنرارتهم

 یدابا رارقلاراد منع هدنرورم نوک جاقر و راسکناو اعددب ويد نوسلوا رتدب
 هلنا ایشا نالوا هدنحا یسهاخ هرکص ندنلزع ندقاشاشواح ید یدنفا فطاع

 ید لوا بوبلوا كلام هّتشر هقش ندتماعز ر ولضتاف شورغ زوش كس ید

 كحروک یغیدلوا شارف سا ندضاماو لاع ضعب نکیا هدهجرد زمنا افو هننوید

 ندنمدآ رادکما رف چواو شملغاط ندنسهرثاد یعابتا كرد ردا تافووب قترا
 ۱ ا هتع هک رم لات هنلاداحم هدلاح یتیدلوا شماللق یسهنسک یربغ
 تون وق هنجما هداحسرب یهبلایموم هلتقشم رازه ناوسن هقاط نانلو هدنمرح

 هلغلوا شاي یسهج بوسهراقبج لالخ ندنسایشاو لاوماو شمراقیج ندشنآ
 بودک ههناخ یرلقدلوا قم كنسراءراح وهجراخ هطوا ییا هدنراوج یسهناخ

 یدنفا مسن مهارا نالوا هشاس تاداعم هدنراس ینغیدلوا یناونا كحهش د ۱

 هلکمردنوک باوا تاقرب هللا شورغ زوش نوجما رقحت یودنک اضح بودشیا
 لقن ینفبداوا شعد ردیتازاحم كمکیدا «یدنفا بحاس تیثک وب هنساحا ضسب
 . یهتنا ( كنالاعتقح ینطل ردماع * كهللا یدارب ردمقتنم ) راردا

 فارشالا ببقن الاحو یرکسعیضاق لبا مور قبسا یخد ینوک هعج یحندب نوا كم رح
 دسلا هداز یرد هلکعا تابح قب رط یط یدنفا كب تمصع مهاربا دلا نالوا

 . ردشلوا فارشالابقن یدنفا هللادبع

 ردیدیفح كناشاپ دحا ییهرسک و یلغوا كناشاپ لیعامما فار هیلاراشم موحیم
 ینوک یجندب نوا كنمررحم یسهنس ترد شّقلا زوب كس نکیآ ینیما هناخشرض یردب



 . ردندهردان تافداصت ینافو هدنسد نوا ید كنمرحجم 4سلاح هتل بودا ذلوت

 هل رصع لوا هنسودنک یرد هلغلوا بغار هتالاکو مولع لیصح هدنباش ناوفنع
 نابع لم یاس لئاضف تاذ مان یدنفا لبعاسا بئات یمورضرا ندنساملع ل و

 كنسهدعقلایذ یسهنس ید شم نکیآ هدکما هبلاع مولع ءقلتو ذخا ندنا هلکمتا

 قرهلوا بکم همولع لیصحت ناک اکو شلذا ماکب هللا سیردن سؤر ینوک یجندب نوا
 ثیدح لع یند ندموحم یندم هقسشب ندک دتا تزاحا ذخا نددنفا لیعاسا

 شلو ترهش هلا لضفو ع هدنس یلاثماو نارفا هلتهجو و شلا تزاحا بو وف وا

 ندنس هداح سام هدنندوع بودک هبلح هلباتبولوم هدنحرات یا زوکا یدا

 فقوت یننودنک تجومالب كردبا درب راہ ضمب-یلغوا لع تو ای
 هلا بتک ةعلاطم هن هدنندوع هتداعسرد .ردشملا راسخو نایز راچ ود هلا

 ید یتاطفو دشر هدهجراخ روما یک یتاسضفو لغ هجرد بولوا لوغنشم
 ید یر شادع داتکلارشر ارا ش نوکیا نالوا تود ناعرا مول»
 یوتسشز قرهللوا بصن ینا صخم هلیسهیاب هکم هجرت بحاصو لوا صخر
 هدنداقعنا كنهلاصم ۰ رایداوا رومأم هب هلاکم هلبا یراصخم هجمت هدنس هبصق
 یاب یس ه رام هسور زونه هقش ندقدلوا مردم هلتس هیات لوساتسا هجر تحاص

 هن هدنسهنس ىلا زوسکیاو ۰ یدنلوا صن یسضاق نواه یودرا ندشدلوا

 نوباهیودرا هرکص ندقدنلوا دقعیسهطاصم هیسور قرهلوا صخیم امهیلاراشم

 یسضاق لوساتسا لعفلا هدنرخاوا ید زو کیا بودا تدوع هتدایسرد هللا

 راتاذمظعتم ید یسکیا بوللوب یلاعردص یادختک كب یتح هدانا لوا نکیشلوا
 ههسور هلا لزع هجرت بحاص هدنرو میا جوا ندن راکدم هدا جازتما نغلوا

 هدنک راک هنداعسرد هللا قالطاو وفع نن زسکمک قوج طقف ۰ یدنلق الجاو ین

 لوطانا هدنمرحم یب هنس نوا رو ییا قر هلوا ربتعمو لوبقم هدایز ندیکلوا

 رومأم ههلاکم سلاح هر هدننافو كدا لا دع قعنراتاتو ىا یتهاب
 هدقدنلوا قافلا دقع هاب راتلود هسورو هرتلکنا هنرزوا یسهعقو رصمو ۰ یدلوا

 فارشالا بیقن ارخّومو یدارویب هبجوت یسهیاب یبا مور ترادص هنس هدهع
 رادکسا هدکدتا تافو هرکو و یدلوب قرت اهد هبنرب یناشو فرش بولوا
 . یدلدا نفد هد هرظح نالوا صوصح هننادناخ هدنسهداح هحیلماح هدنسارو

 كن رشخز بولوا مرتح تاذرب روقوو بیهمو مضنم یستکملضف هنا و بسح
 ود زاجلا راصتخا ىف زاجمالا زاحتاو راصتخا ینایزاحم كناتك مان هغالبلا ساسا
 نالوا یراذکهعلاطم و یتاقللعت قلعتم ههضماخ ثاحا ضعب هقش ندک دا رادمان
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 هدایز اد ا نو ۰ ردراو یتافضحو تاظحالم ضعل هدن راشماه دل اب اتک

 ض راش و رل بوس رعش ەدە هلا بودا لبا هنف رط تارضاحمو لغو هناس دا

 ىلج هلغل وا یحاص ناس تسالاسو ناسا تقالط هدنناذو یدباربا الما تاماقم و

 ے رات ییکرت ( یهدلا ةمالع تام ) یدیا شکلد نیا انمو تارو و شیخ

 أ تبانا تسد ذخا نددنفا هللا ةمعن خش ییهنکت هبمیلس هدنتقو رخ | ردنتافو

 یو و o یدک راس 9 مدنفح دیدح ماظن هعسا هج هلع هللا هجر دیشعا کل ا هه دناشش ته ط ا

 موح م یخد یسیرب ندرلتاذ ندا تمهو یس هنحشورت هناصلاخ كنهناهاش راکفا

 . رددودعم ندناعیاض كوس هحهناهاش تاذ یتافو هداشاو ندنشدلوا هلا راشم

 هغ دلروس هلاحا هب هسمک نداملع یسهمهم تارا هل کم سلاح نانو هدنسهدهع

 هدر همانطبضو هجم رات راس ك رکو هدنشرات كنیدنفا مصاع سیون هعقو كرک راد
 هرکصندک دنا تافو كم تمصع هکر د هدنس کلدف یاش وق طقف یدلروک هرقفرب

 ۱۱ ۱ هر یاتلعو یفلیحاتزوط نبض هدننام رلب کی یتساضق لاوناتسا
 دم دیس ندا رو هللا یرابتعا موهوم صا دارم یظفل یراکدتا ریبعت هبا
 . یدلوا رومأم هه رفا ملاكم یدنفا بم

 % 0 تب وب ایه ی ودرا د

 ا فداضم لا ی رک كننمور طاش یهر كنم رج هدیدجا هنس
 یجزکس نوا كمرح هلغفلوب ممصمینکرح هنناح ییامور كنوباهیودرا هرکص
 انا نسح ناول یماغا یرحیکب ینوک یستریا همج حنش نوا كنيمور ترامو

 3 ندنوباه هاکرظن بورتسوک ی الآ بت هرزوا نابنامع نرد باد هلبا راپ رحیکی
 رایدتارارقتسا هدنراهمیخ نالوا بوصنم هداشاب دواد بوقجندوش وطو راذک |

 ] یراقاحوا یجهربخو یس رعو یجبوطو یجهبج هلجو یهانب رادص غوت یمادرف
 یحنمرکی كم رحم رای دک هن واه خم بوک ندیهاشداب هاکرظن هلا الاو یالآ كلذك |

 هلابو اشاب مهارت ا یملح نالوا مرکا رادرسو مظعاردص ید ین وکی ست ریارازاب

 دقع هدنهاکشد وق هتروا هلا توعد هب یاطاس یارس تلود لاحرو املعو ارزو

 لخاد هنوباهروضح هدکلرب هلا مالسالاخیش مرک | رادرس هدانا ینیدنلوا تبعج

 هلروکر ومسواپاق هرسارس همزک | رادرس یراترضح ناخمیاس ناطاس هدنراقداوا
 هجارفیخد همالسالاخیش هدهرص ییدلبا ناسحا رحنخ و جوغرس هوجو اسکا
 هم رک ارادرس دس ادب ینیرش ءاول هرکص ندک دلبا سالا كروک رومسولپاق هباضم
 نالوا شلریدنانوط ندهناهاش فرط هدوق هتروا مرک ارادرس هدعب یدتیا میلست

 ار از
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 هدندارحم شاپ دواد هبا یالآ مشتحو میظع قر هلوا واولس هراتقر ابص بسا |
 . یدک هنسهمیخ نالوا بوصنم
 هدعب و مارک«ییاوم هلیا رلغا یشاب یجوقو نوباه ناوید ناکجاوخ ادتبا : هکءهلبوش
 یوستکمو یناف رشتو شاپ ماقممناق هدمبو ماظع رودص هلیا تلود لاحر ضمب

 یدنفا باتکلا سمر هليا نی رومأم ضعب یک یئابشواچو رایدنفا ی ہرکذ تو
 ءاول هرکس ندد هل را هیمسر ةسبلا بیترلا ىلع یدنفا فارشالا بیق تیاهنو
 مالسالا خش هدعی و كر هروتک مالسو تالص مارکت اداس هدنفارطا یوبن فرش

 . ردراشمتک كر هر و مالس هراس و ناع مرک | رادرس هلبا

 یزاغو زکدقآ قرهلوا زادنارکلآهدنهاکشم هطآ هجزو یماغنود هیسور هدناواوب
 ینوکی حنتلا یعرکی كم رح اشاپ یلع یدیس ایرد نادوق ندنغیدلوا شملبا هق وا

 . یدلوا تمنع یاشکنابداب هبناح لوا هلبا هيب رح نفس هعطقرکس نوا |

 ردا طض ی را هتف لاکو ءرقانا ها عدو هلح هدفا یلود هو
 ندهبلع تلود فرط ینم هشدلوا کرا کو :رکسع لک ارح هیلاو وا

 تامهمو بوطو رکسع یفاو رادقم هنسلاوح شافو نوزب رطو بوس یخد

 هنراف رطصراقوردلج و هخسخآ كنسودرا هسور یهدسلفت هد هنا سر

 قرش ائاپ ایض فسو قسا ردص یسلاو مورضرا هلغفلوا عاتسا کج هديا زواجم

 شعیمو هطالمو راصح هرقو ساوسو یکی راید هنتبعم قرهنل وا بص یرکسعرمس

 . یدلدبا رومأم یرلنایعاو ناربمریمو یلاو هلمجاب هیرکاسع لصومو موروجو
 غد نوا هلک رج ندنسارح اشا دواد نواه یودرا ینوک یحنج وا كرفص

 . یدلوا لصاو ههنردا ینوک
 هنر هلا لزع ییالوط ندنراشیا تاعطاقم ضم یدنفا ناّمع یرادرتفد لوا قش
 . یدارب و هیدنفا نایعیغدقلتاشن هلغلوارادرتفد كيد هداز كم یفیف یجناشن
 كن و اهیودرا وشراق هرانا بولویزوب هدایز یرانابعا یلبام ور ورین دنسهعقو هنردا

 هنهوررکهبلغتم لالا بيج ندنشدلوا ید یب هبناذ تردقر هد هولطم تروص

 ال یا دیریل هر یر نوا ارش لوف یاشار هک زا ی
 . یدارتسوک هلم هنلاثما هلا بصن یلوق قاشاب یلغوا نرود غاد |

 یهورک یرحککی ها راناعا لیا مور یالوط ندنسهعقو هنردا نالوا نایب هدالابو

 راشم نوجا كمرب و نانمطاو تدنما هران | ینم هنب راقدلوا ربکلد نداشاب یضاق
 لماش نالوا یلاع ردص یادختک هدنوباه باکر كرد روک موزل هنلزع كهبلا
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 0 یتلاکو ادختک هلغلوا یسلاو نامرق هلن رازو هر هداشنا وا ید فا غار دم
 ۰ یدلروم هلاحا هب یدنفا شم یرادرتفد تابوح

 ایناونع یرکسسعرس ېا هیفوص شاپ دجا دیشروخ نوما بیدات یراولپرص
 قلدواتراو لیامور هنتعم ندنه دلوا شنلوا بصز یطفام شنو یسلاو ییا مور

 ا سپ ردا طاح نو ندناربمرمو یدلدبا رومام یرانایعآو اما هتسویو

 نالوا یفرمصتم هن ولد ندنراولهاب کب رلکب یلیا مورو یدارب و ترازو هر
 دم ندنارمرمو یتلاا هروم هلترازو هبر هاشاب ندلا یلو هداز اشاب ىلع یینلدهم

 ترازو لان ندقلیشاب جهبج بونلوا هیج وت یتایا صراق هلترازو بنر كلذ هباشاپ
 ۰ یدلرباق هللا یصنم كينالس یخد اشاپ نع یسلاو یبا مور افاس نالوا

 دشروخ یخد ندفرطرب نکیآ هدکلردنوک تامهمو رکسع هنسلا هنوط ندف رطرب
 بن رت ید كفرط ییا ندنکبرلک مزال كاردنوک تامهمو پوط هنسودرا اشاب
 ثکم هدنسارح هردا نوک ش نوا كنوناه یودرا نوجا نامزاول لاسراو

 ی راک مزال ینفوو

 : هکهلیوش ۰ یدبا هدقفل | هراس رابخا ی رد ندنسلاپ هنوط هدانئاوب هتسشيا

 نکشعا موم هنب رزوا یسهعلق لیعمسا هعفد ید نوا رلولهبسور هجناک هتقو وب
 تیاغ كناغا ناولهپ نالوا اغو نادیم نامرهق هلی اشاپ مساق یزاغ نانلوب ظفاح
 ۱۳۳ را اور اد نکات ند دادم هناراکادقو هام
 . ید راشلوا روصتمو بلاغ هبمالسا و روح هتعحر

 شمرک هشرکب ربارب هللا كب یتالسیا نوسلکم یلاشرام هیسور هجمدقا هدربو
 قر هقح یرغوط هنف رط قالفا كحوک هلا ودرا رب كلك یا هدلاح یی دلوا

 نامأتینحانج 0 RE و ینم هغ دنلوب هدنسهبعاد كمشلر هلمناصع برص

 ندنتیدلوا جاتح هکمروک هلا یتسضعب كعالق یک هدنلحاس هنوط هدما لوا نوجا
 اشاپ رادملع هدک دنا هرصاح ینس هعلق کوکر هلا قوس هقرفر هنرزوا کوکر
 9 نالوا دنع ردق اا رش تو نادقفحسوز هلرکسع یک نادقم

 ۱9 رد ارم هرکس ندکدر و تافل یک راولهنسور هد هنازنر و

 ۱ . یدیا راشماکچ
 یودرا هرکص ندقدنلوا لاسرا زال تامهم هنسودرا اشاب دشروخ الاب هجورب
 بلج هربخذ هدنسلاب هنوط هدهسیا ررقم ینک رح هنناح هرتساس ندهنردا كنوبامه

 هبناح لوا كنوباه یودرا هکوبلاح بولوا فوقوم هتتم كناشاب رادملع یرادنو
 وا هدنددم لاتسا گرهشود هاها صم اشا رادملع هک ایوک ندتکارح

 ( دوشوک
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 هسساحم شاب الاب هجو رب نکیشلوا رود ارود راکفا ثعان و روما یابلوا دزشوک

 یرادملعو شمتیک هنجسور هص وصخ تاهلعنبهلیسهناهب یتایج هع ام هنوط و هايس ها
 هلا اغا رکب وا یسادختک كرادملع یدنفا جنهب نالوا شعا اضرا هترازو لوش

 بولوا م رتسم یناهذا كنناکرا نوباه یودرا هدن رلکرلک هقیچ هون ردا هدکلر

 "لاصا هپ یدنفا جیهب و یس هبتر قایشاب یجومق هلس هباپ لوا روخاریم هباغا رکب وبا
 قر هللوا هاو ملعت یصوصخ یمانو تا كرادملعو هيج وت هاج شاب

 . یدبا راشفل وا هداعا

 نوک لوا هتک رح ند هنردا نواه یودرا ینوک یحتتلا یمرکی كرفص هدعبو

 هلا یدنفا سر هسلصن یه یدنفا رهظم یحدمآ هدقدلراو هنسهلحص راک قآ

 هلاحا کب سماع ندنس هتک هناخرتفد یتمدخ كلبجدما هلا لزع ندنفیدم هشو وا
 هدلوالا عبر رهش لئاوا هلتکرح ندهموقیم ههلحیم یسادرف  ردشقلوا

 كس یتلا ش اشا رادملع هدقدنلوا تاصاوم هلع برف هنس هصف یداوار

 لر شر هلوا نون هدایز كب نواه یودرا ناکرا كحسلک هلاقتسا هللا یراوس

 ید ربمس تشح و ریش لوا بودا هلماحاب هلماعم هلا راتحاصم یلتاطو راتفایض

 هنس راتفلاو ماکس یشو دونشوخ ندنر هلماعمو روط ولتاطو كزان كتلود لاحر

 یتادهعت كما لاسراو كرادت بردی یتامزاول نواه یودرا قر هلوا مار

 هب ودنک ندیمرک | رادرس فرط ینبم هغیدلوا شملبا مالک ُءوالع هدتبح یانا |
 نود هرس ندا داره ناتشو فرش ا تر

 . یدشعا ق یعوط ههرتسلس یخد نواه یودراو تعحر هغحسور

 مرای هب هرتساسو هدنرانک هنوط نواه یودرا ینوک یعتتلا نوا كلوالا عمر

 یرارداج هسور هدنفرطوشراق كنهنوط هدکدتسا مارا مابخ بصن هدلحم كلتعاس

 لر هک هپ وشراق هلب راقاق هتچ یرایضمب ند هیمالسا رکاسع هجیک ندنکبداروک
 هد هسیدنا راو ولهیسور زارب هدا كرانوب رایدروتک بول آ ریسا زوب چاق رب

 راسخا هد هرتساس تدم یبخ هلا نواه یودرا هدعب یدا ااعر کرک

 . ردشلروس تماقا

 صخش مان رب نانع نذؤم نوما كب رح هنهیلع هیسور یهیمالسا تام هداشنا وب
 هجرت ه یرعو کو نانلو شات هلاسر رب هد هسنارف قر هلوا ندننغا كموهوم

 نذّوم اهنسالابردشفل وا رشن هب هس و رح كلام یسهدندع خس هلا لشو عبط هدسرابو

 ولتیغای) ه رکصن دقدلزاپ یسهراع ( ردیقطن نانلوا باطخ هسراشادنبد ودنک كنم

 ود ( كلوا ظقتم ندتلفغ باوخ نیکد هتداعس هناتسا ندهمرکم ءډکم راناملسم
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 ران ات هوس نالوا هد الا ,تلم تل زاهسور یر اد رو

 هم وب كن ه رابات وب و ندنراترضم ی دلوا شما ثارا هبهبلع تلود ورندننامز

 نوت هل ندنراتهج یفانم كارتشا هلکن او ینلهاوخخ ه هباع تلود هاساحوتف
 كنترابا وب هدبونالپوط هتتلا فرش غاحینسو بونایوا ندنلفغ باوخ هیماللسا تلم
 كنتکوش ورف کسا كنهمنانع تلودو تکرح هسرزوا هسور قافتالاب هل رکسع

 . ردشمللق راطخا یت دلوا تصرف تقو كج هدا تربع هسابجا

 هد كاسا كاع هلتهج ینحهسهلوا قباطم هنن راکفاو لاح یاضتقم كنهمالسا
 كنولان - یدبا راکرد ینج هیمهلوا لصاح كرثات ییدتنا دما كنهتراپان وب ندنو
 ۱ ا0 هل رکسع سارق يظن كن نکل دمام ىس رکسع تغالب
 ۲۱ تام 0 ییدسا نکلا هدرصم نالوا ریتمو روما هدنفس هراس لام

 ۱۳ ی الوا رثوم لر ردفا لیلد کوب کیلا نشت هتسکع هدنفخ
 قوج كب یدوب و طونم هکماس ولفارطا كد ینجانع و لاح كامل وا كن اتباطخ

 | كفجاراقوح رب هروک ذم ءهلاسر طقفردطورشم هلا فلو هدنجما كتلملوا تقو

 | توق یدادعتسا هنتفو داسف هدنجا راب رحکب هسا تقولوا ۰ ردشلوا بس هنثدحت

 تلم یسادا هوش فن هلاسر رب نانل وا هجرت هب کرلو نع هلبا عینصت هدس راپ هل وا

 .ندلاقو لف ر یزحو رونقاص ندراک زور نساه هبلع تلود ندنفب دلوا هدقلوب

 ۰ یدبا رونیجوق
 یناتسابس یسحلا هسنارف هدنقع ققح كنم رفس هبسور ه و كلذ ىلع ءا

 روهنسهّش قالفا ندارواو هناتس رص ندنحاهنسو كنسودراهسنارف یهداح امل اد

 2 یمدنسلا هوطو ینلرو تصخر هتک رح یرخوط هناتسهل هلا رونعو
 فیلکت ی راعوصخ یلدا قوس هنیرزوا كرتشم نمشد هدکلرب یخد ككنهیمالسا

 فلکت هلتهج ییدفلوا تقفاوم ندنف رط ولهنسوب مالعتسالا یدل ندهنتسوبمدک دتا

 یجوط هلا روهط رادغاک یردم ندق رط هت رابات وب هقش ندقدنل وا در رو ذم

 ۱۳۳ ارد مرا س تا توام "الامو بسا نولو مال :تامیمو
 هجهباع تلود هنباج تامهمو یحشوط ندهسنارف صوصلنا ىلع هرلنوب بونلوا نایب

 یجشوط ینجا یثان ندننابلغو هبلغ كنهیصمت راکفا نکیاراو جابتحا هدایز تقولوا

 هنسلاپ هنوط هل یب رکسع دیدج ماظن كنسودنک نوسروط هلبوش ىلج سدنهمو
 یدا شعا نعت هنسهظفاحم یزاغوب رک امرف یرادقم ر زکلای تان قوس

 رظن فرص ندنلاسراو باج كرلنا نکیا راو هملعم رکاسع ردقو هدنلوطاناو

 ندیلبا مور هدننروص ماع رفت و ۰ یدلوا روبج هنمادختسسا كنب رلکب هرد كردي |

 ( ندیلوطاناو )
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 وشراق ههبسور هل یکسع هعاح همرد هلو هدهس دليا سرت رکسع یک ندلوطاناو

 هچ رک او یدبا مولعم ندرل هرج نالک هروهظ هدهقباس رافسا یتجهیم هليا یشرب
 بوشبقص هدانز هدنراهراحم نالوا عقاو هلبا هتراپانوب هدناتسهل راولهيسور هدانناوب
 هدننتکلعهلغل وارو هلاسراو قوس هناتسهلیبرادقمرب كنسودرا نوسلکیم لاشرام

 موج هن رارزوا مامت ارظن هنکودنا شلاق یرکسع هیسور ردق كيب زوتوا تیاهن |
 یثاحت ندنداسف كراب رحیکب هیلع تاود هکهراچهن هدهسیا تصرف تقورب قجهللوا
 ندیادشحت هد هرتسلس هلتهج ییدمهدنا قوس هتیرزوا هیسور یتسهملعم رک اسع هليا
 هلس کرادن كاس هرتاسو هربخذ بولوا فعضو ناشیرب یسودرا مرک راد رس

 هنسراب رحیکب نکا یراح هرزوالاونموب لاحهتشیا ۰ یدیا جاتحهتتمه كناشابرادملع |
 هدتمشلاج هفمراقج لالتخارب یغد نیفلاخم هورک بویمهلوا نیما ندتطلس فرط
 كنو ىدا هرزوا قعابوا همان هتف ندا باحما ینعاخ كميل ناطلس ندنغی دلوا
 ناس كرانا هدماقمو هکرد هاساستم تامدقم نالوا حو رشم هدالاب یسیدامو باسا

 . روللوا رادتا هتسلاجا

 × یاجا كنامدم نالوا بجوم ینعلخ ثاملس ناطاس *
* 

 رخومومدقمینحهمهلوا لباق هلباقمهبادعا هغدلوا رکسع ړلعم هرزوا یلوصا ابوروا
 ناکرا یلاصبا هلعف زح كما ماو قرهلوا تباتەدنرارفس هبسورو هحع نالوبعوفو
 عنام هنسارجا كنوب یلشکر س كرابرحسکب هدلاح یتیدلوا یلامآ صخا كنلود
 رکسع راجان بوبلاق کجهدرب یخد كرانا هدنرفس کیا زویکیا تیاهن ۰ یدرولوا
 هنن رزوا یرلمنا رارقا هلبراناسل ودنک ینفج هیمهلیقیج هشاب هلا ادعا هقدلوا مم
 رضح ر هدل امو ندنویاه یودرا هدنسولج لئاوا كنبراترضح ناخ میلس ناطاس
 زا نو تار رادقمر ندراب رحیکب ادتباو ترداس هصوصخ و هل اصلا دع هلکلک

 ندمیلعتو لوهذ ندزوس یرلکدر و هدودرا راپ رحیکی نکیشفل واترشابم همیلعت هلا
 د دج اظن ًاقاطاهنغاح وا یجناتسوبهدنکلتفح دن ولندن راقداللشاب هکم زیچ ناي هلا لوک
 اوروآلوصا ماودلا لع هلبا اسکا هصوصخم هسلاقسف كبو كنر كبو بیترت یرکسع
 طاضنا نجت یخد یراقاحوا یح هربج و یجوط یدنل وا مادفا هن رامیلعت هرزوا

 یسارجاكتاسسأت وب هدعا لوا هلغلواقاب یفراصم كراقاح واکسا و یدنلاهماظتناو
 تادراوهسک كس یعرکب یونس قرهلوا هلضف ندنسهعدق تاصصخ كنهتسزخ نوجا |
 تاموسرضمب هلبالککشت یمهنیزخدیدج داریارب ندنکیداروک جایتحا هفلوب هدیدج |

 هدنف رظ تقوزا قر هلا ههسزخوب تاراعتو تاعطاقم ضم و قرهنل وا ثادحا

 . یدنلو هدیدج تادراو هجیلبخ



 یا رات دو زهر مت
 ا و

 هیچ ۱۵۰ تی

 ك شّلا ینادراو كسسهتسزخ دیدج دارا هدنسهنس ینا نوا زوسکیا كس یتح

 ۰ ىدا دارارب هعا هعاسح كف ولوا هسلاوت یدشلوا لب هب هسلک

 کیا مان هکسرب قلهراپ قرق ینعب شورغ نانلوا عطق هدنطساوا یناخ دیح رود ارز

 شورخر هدناواوب ندنکی دلدیا شوشفماهدهبن رب رادکس خم نکیآهدنتمبق قثارف
 رولواببرق هش ورغ یدب هروک هنیرابتعا كرصعوب هلغلوا ميناسزوقط ىلا قنارفرب
 نوا هلبا هصلاخ تاکوکسم هدهناش رض یدمش كلکیا نانلوا عطق تقولوا هج رکاو

 یشورغ رب كنق ولوا ًارظن هنغیدلوا هدقفلوا هعیابم هبهراپ ترد یعرکی شوررب
 قم جوا هدکلکیآ وب هکنوج هدهسبا رولک مزال قلوا شوررغ یتا اب رقت یدمش
 هارد تاشوک لاش هدرل رصع لوا بولوا شموک هدن رابع زود ینمی صلاخ مه رد

 یسهیقیقح تمیق ثالکیآر, ندنک و دیا هدنراهدار هراپ یعرکی زکس نوا ابرق هسیا
 تمیقیسهراب نوا دوخای شب نوا روصق قرهلوا هدنسهرا هراب شع هللا شب شعلا
 ینیدلل وا مضهرابتعا تمقو رولوا لئاز هدنس هعلابم هناحش رضیدمش هلسملوا هیراتعا

 هروک هباسحوب رولوا بيرق هناقیدب هنیهخاسح كتقووب یشورغرب كنقواوا هدلاح
 | هلکت وببولوا هسک ك یب ردقوب نوا زوب ترد یدمش یسهسک كيب شقلا كنقولوا
 طقاس هب راشعا تمیق وب هد هجراخ تاعبام طقف یدرولب روک شنا هحیلخ تقولوا

 قوح ك ندنف رط یرافارص ینجا نالوا هطساو هتنالماعم اوروآو ندنخیدلوا

 هدکمردنوک ها هبابوروآو هدقلا للام بوروآو ندنفبدلوعوقو تالامعتسا ءوس
 یدامج یسهنس چوا یعرکب زوب کیا كسب یتح یدرارغوا هراررض كم هلام ةتزخ

 شورغ كم ش) هدهماق نالبزا هنوباه باکر ندنفرط یدنفا بح هدنسهرخ الا

 كيبش نالوا رک ذ نکل شلروم راعشا یتیدنلوا هحبلوب ندنفرط یرابانج یسا
 هلیسهطساو رجاترب مان هناور عقم هدهناتسا ندنفرط یسیا موسم شورغ

 هلفلواشلدیاهحیلو هرزوا قلوا قنارف كييشب هناکرزاب مانیول ناوطنا هدفرطوب

 هب یریم بناح هدنروصوت و یهاط ینیدلوا شک هب هراپ رشم رکی مان راشورغ مزب
 كيب یتلا تیا هشورغ كيب شب بواوا لصاح هدناف یک هفرط موسمو ررض
 هلنا باج یناوطنا موسم رد هلبو هنامز هتشیا یدرد.ا اضتقا قفلوا هحیلوب قنارف
 امقاو ردشلک یسم هجیلو نوجما یس رو قنارف كيبشب کب هدمکیدلبا هدافا یتیفک
 کی رش نالوا هدهناتسآ زامروط هدقايسرب امناد ار نکل شفلوا هحیلوب ناصقن كب

 هرزوا قمالوا ه هدایزو ناصم و قلوا ه هراب رشتلا یم رک شورن هنف رط هناور

 هدافاوید مردبا ملست یک ییرلک هحیلوب هسراررب و رارق هرک اذلابیتد هدفرطلوا

 یب هرزوا روک ذم رارق بوشلبوس هژراموسم هدفرط لوا یتیفکوب هلکعا

 ( یرکی)



۱ 
 سگ ۱4۱ قح

 هدقدنلوا هحبلو هلا باسحوب هسراردما لوق یشورغ مزب هب هراب رمشتلا یم رکی

 ۰ )هلک هددص هن زب ۰ ردش ول وب ر رګ ود ( رولوا شل وا تناص یر« بناح

 یخد كن زکسع دیدج ماظن هخدلاغوج یداربا هاهجووب كنس هن رخ دیدج دارا

 ضعب كنيلوطاناوانب هلشق هدرادکسا هقشب ندنکلتفح دنول بولیدا رکن یدا رفا
 . یدلشا هغغلوا میاعت ید ی رکسع ولتلایا تولوا انتعا E ملعت هدنعقوم

 هناهاش رکاسع كردیا رثکت هنوک ندنوک هملعم رکاسع یراوسو هدایب هلهجووبو
 طاضنا یاضتقمو رلیدا نایاش هکمند رکسع هققحلایفو رایدلوا رادمان هلساونع

 E کا یدصت |S هنوک رو یدعتهب هدن رفآ درف هرزوایراماظتاو

 یرافدالشاب هطر رو طض او رک لارف ردق هزاغو هدن رلف طراوت و لوساتسا

 هنیرارتکت كر هروک یتتانسحم كران و یخد سان ماوع هلغلوا اد تبما هدرب ره یک
 . رایدلوا ردا اعد

 یرع ندنا كسان ماوع هدهسلوا تباصا نورقم رد ره تداع یی ہد وک یساو

 تلودو زا قرف یرشو ربخ قاطرب هح رک | ندنغیدلوا ینداع یسارب كلاعوب

 وددیلف ا و دیدج عرش اغ یک اما ین نادان E تامو

 باس یالوط ندنکو دا شفلوا ثادحا هد دج تاموسر ماطر و نعط هد دج ماظن

 هزخ نوجا راقاحوا کسا ناسانشماقح ناراک تح نکل یدرلردا نعل هرانلوا

 تلع كت او رکفت ی فالتاو فرص هفا ردقو هرب هدوهس ندلالاتس
 نارکن هنراغولب ههمافک دح هللاناسحتسا یددج ماظن كردا رک ذت ینس هاغ

 هتي ر هدمیاعت نیسح هقش ندنراششو و ه و تری و شب امزاو یتح راب دا

 ءیداو كرانوو فلات هلاسرر یدنفا بنم نام یزاوجو تصخر هنرالاج

 لعفت هک هراچ هن یدشملبا فی رعتو نام یش دلو روذح دازآو رود ندهشت
 یقرف یک هد كنبراه# تهباشم هلا هبشتو بوبملس ینغیدلوا نوجا هن یسانب كنباب

 نایم هدیاكارداو مهف ینمکح كن رش ثیدح (مهنم وهف مو هبشت نم هد ویمهبالکا
 یمالس كتلودو ند هللا رارصا هدنرازوس ا هبدانع هشاط ام ماع *هلهج ماطرب

 دونح نالوا ( صوص ص ناش مهناک افص ) قدصام مانو صوصخحتو بتم نوجا

 مهلا ودعاو ) یخد هدنخشرات هداز یاش یدا راردباتآ رج هریفکت و ریقحت یهیمالسا

 هلغفلواریسفت هلبا ( براین هب یوقتبام لکن م ) یس هب رک تیا ( ةوق نم متعطتساام

 موش هشت نم ) نکیا تداع نبع لثلاب ءباقمو هشت هدننمض تعفنم هسدحوم تار

 راک و راغص هدزنابز قرهلوا رشن هدننمض هلطاب ضارغا یس هفیطل ةرابع ( مهنم وهف

 ماظن ید یرلنوکسوک تلود قوچرب تقو لواو ردحرصم یکودیا شلوا



EA.سگ ۱2۲ =  

 ندنراتوادعو دسحهرانا د رج بویم کج یلاحر نالوب رابتعاو لایقا هدنس هباسدیدج

 . یدراردوک یترغ یرحیکب قرهللوب هدنهبلع د دج ماظن یشان

 ةاطرب كرەشود ندرابتعا راقاحوا یکسا هدقدلوا غلاب هممصم دح هملعم رکاسعو

 راقاحواو رولوا زلربو هیلک غلابم ی راقدلا ندلالاتس بناح قح رغب ككناروخعتفم

 یرخک نالوا شما لک ام هنیرلودنک ب رکسع هعدق تاصیصخت وید رونلوا اغلا

 تباقر كرانا هکدتا رثکت هلهج ولوا هملعم یک دارهشود هشالت و رکف یهورک

 یراتمدخ هج وب «هلعتلود كراقاح وا هنیراودنک ردقن مهو هدقلوبیقرتیتموصخ و

 عم ندف رطرب قحا مار ررلکد یش رولکهرطاخ و لابخ ییفر كرل و شا تقس

 راقاحوا قیتع نالوا سم یراتعاجش ندفرطر و یرکسع دیدج ماظن نالوا
 یس هسراتشحوو ههش ءهلازاو عفر ود ردماقتنا دخا ندنمشد هلا یراروالد

 یتح ید هدقلوا دنازتم هکدتک یرلتوادعو نک بوبلوا دنفم هدهسیدنلوا
 اشاح هدک دلنبد زکسمرولوا دیدج ماظن قرهلوا هفبطا نوکر هنیرب ندراب رحنکب
 . ردح ردنم هدنح رات مصاع یکیدید مالوا ددح ماظن مرولوا وقسم

 ندنغیدلوا یراشکتربغ یرحیکی قوح رب نر امار اسیر وشاه و اکو لاحر

 هدص وصخ هال ا ماسقناهمسقییاناسهرکیدکب هج رکفو یآرهممومعراکفاهدلوسناتسا

 ۰ یدلوا ردنا مازلتسا ینالکشم عاونا

 كچ وکر. هدنساسا عضو كدیدج ماظن هکیدیاوب بیس ینرب هنسلک هب هس روب كشيا |
 هک زالوا رادىاب كناس هدنساسا هسلوا داف ) یدوس هکدتک بولوا تماقس

 راکفا یلوصا دیدج ماظن هحنساوخ ( زالوا راوتسا هسنلوا فرص تمه رامسم |

 یرافدم هنصا هلهج ورب هد دج ماظن ی رکسع راقاحوا کساو یدم هشلرب هدهمومع

 . یدمهشلر ولردر هلساحا هدیدح راکفا یندن روما ننک یاحا هقسع راکفایک |

 هداشنا ینجهنلوا ثدشت هنسارجا كلدیدج ماظن هکرد هرزوا لاونموب لاح لیصفت

 هحشال رب یربره هلغفلوا صا یراما نایب اربرحت یی رارطاخ میاول كراک و لاحر | ۱
 راد هب هماعم IE نالوا ممصم یبرت هدنسسل رب هکوللاح ۰ یدا شک ےدق

 هیاتسا ولردهن رفسو یک ودنا هن كلركسع هدنرلګاو . یدا قو هحبض ۳ ۱

 . یدیا قوج رانایلیب ینکو دیا فوقوم ۱
 یدیا راو راهلطم ویأر بیرغ قج هلوا ازهتساو هدنخ «یداب هدراهمالوبهیاع ا

 روذعم هلییسح یراقلزسفوقوو روبجهنع دقت هحل هلتهجیراقداوا رومام ران [نکل | ۱

 رخ ینندلاع لاوحا هيا ناکدیسرون نالوا یهاشداپ نابرقمو انرق تقولوا رابدبا |

 قرهلوا ناسوه ونرس كبسو زغمکبس یالار, یسهلوقم قجوچ قلوچ زسهبرجشو

 (رایرهش )



e ۱4۳ یخ 

 هنس رائاسل ییهمنقس یارا نائوا ضع نوا كم ردنلکا بور دلوک ی راقواب رای رهش

 جرد كسک رم هدازهتسا قایسو رایدردنود هنایص بعام یراهحالوب بوبالوط
 شما رولوا موزحندنعط ةداز کا ردا هر ثنشک و مولعم ندنسهحمال یدادعتسا
 كتلودو راب درس وک یهنامز تاسهد هڅو بوروشود هتسان هاوفا ی راهعیاش
 . رلبدروشود هنهبلع د دج ماظن ینیدشلاح هنسا رجا

 هدهرصوب رابدلکج هفرط رر بونجوک یراهجم ندراک و لاحر هلهجو وب هتشيا
 تاشام كردبا رظن رصح هنرلهصخش عفانم ید تاوذ ضم نالوا تفو نا

 . راب رکود هنس رللوب هنهادمو

TIT,دا یک رس هدن واه نوردنا نوک یرود كناكد سرون هلوقموا  

 یالکو یخد راث | نکل ید راتاذ ندتناطف و تبارد باحا تاهد یک یدنفا
 دل دوک هوبناتسسا و رابدلبا راکقا رصح هلاوما محو باج هدکلرپ هلیا رصع
 هناماشتحاو تهافس هدابز هاساشنا رلهناخلحاسو هناخ ن نمو كور هدنروصو زرط

 هنوباه نوردنا نیلحابص بولک هنیرلوا رصعلادعب یک یلاحر یلاع بابو رایدشود
 ر ا ا رسا هیرلوا یک یراتما الو وام لات تا
 نالوا توشر د یک یرلادختک وق كنتکلم و یرامزتلم تاعطاقم یراهحک و

 اکو هدنراناخ هاکو تبحاصم مزب مه هللا ناسبل هساکةاط رب ندلفاسا دوخایو ناسک
 كنهآ رس هللا راهدنزاسو هدنناوخ و مدنزاب هدنرزول زک د بوقح هاتهم هلراقاق

 شاف هراسیغا یخد یتطاس رارسا هلفک بآ مع بولوا ترشعو شع نمجا

 دامعاو تدنما هدایز ك هنسان رق هسیا یراترضح ناخ ملس ناطاس یدرلرر ودا

 یزارس نالوا هدنسهناثم ور كتلود ندشدلوا زما مک نار نر ا

 یدردک تولوا راد هدسان هاوفا راس لثم دننام نوسهلم وط موتکم

 هک دیشل وا صامتا صاخ سلحرهنامرح تباغ هدننوباهیارس وقپوط هعفدرب یتح
 تروص كسلحم نیزسکمع قوج یسهرا یدا لکد لخاد هلس اشاپ ماقا
 تلود ناکرا كره روک هدنسهنزغ زسنارفرب عوبطم هدسراپهلینبع یرارقو هرک اذم

 یا رس مادخ راس قرهقاب هنو ردنا لاحر یامظع وشا یدشلوا تربح راو دب تشب

 یدبا رلردا طالتخا هلا نورم و رارزک بوقبج هرشط هنایلابال ید نوباه

 راظنا راروطو عضو هداع فالخ هلوقمو ندنغیدلوا لماعت و تداعربسا هسیا سان

 هناخ هوهف یراضع ندهصاخ ناملع یتح فر نوک نادر كب هدهبم وک

 ردن قلزسدیق ردقوب قاخ هکدلروک هدرللح نالوا سان عمم وللثم هاکهګزابو

 . یدرونل وس وید ردکعدهن كلزستیح هبمویو



 سگ ۱6 2

 هدلاح یش دلوا لد هتفمش هتفلا و سناو لئام هر هحنلک او ۳ E ناخ ملس ناطاس

 یخدسان یدرلردا قوس هافصو قوذو ار رس اعاد نوجما لاغشا ین | هدسانرق

 زاغو و یدلاغوح یرلهععاد افصو ریس هدلومناتسا ندنع دلوا لاىم هرابش ولرد و

 ثلات دا ناطلس یرلهحنلکا باتهم یرلهحک یدلوط لب راقاق رس یجگا
 تغر هیتسوم نف و هافناو رعشو یداوا قاف هني راتګ ناغارح یهدننامز
 . یدلوب جاور هدازكب یتسومنفو یدل | نادیم ارعشو اف رظندنفب دل وا یران واه

 یراتنطاس رصع لاس دنح هرکص ندقدلوا فرط رب یبهلاغ یرفس هسور لصاحما

 هجیاماچ و ىجا زاغوبو هناخ دغاکو لوبناتساو لاثم رب هنیرود ینا یاس ناطاس
 هبناشالب و ردک هعدغد یناشاع و قوذ باحا بولوا لامالام هللا رایج ریس یرلهریسم

 هرااق یرلهحیک زایو رزک هدرلازفحرف یاح وللثم وب نیزودنوک رطخو فوخ
 اب راتاولح هدنرهجیک شقو ردک هنیربس باتهم هلبا راهدنزاسو هدنناوخ بونب
 هنسهحنلکا كل راجریس ندنف رط ناطباض هدربرب چیه رابدبا ردنا تح ولتاط ولتاط

 ندفرطر نکل یدزلدا هلماعمر كحهروتک للخ هنسافصو قوذو كجهریو ردک

 هجافصو قوذو هجنلکا یہی ےغوط یدزلدیشیا یخد هنابدایب هدبرعو هناتسم هرعت ر
 ۱ هک باتم صوصالع كنحا زاغوبو لاخر لزوک كم كلوبناتسئا
 هل ناشورف ایر هقرف نوسروط هوش نادنر هفاط یدا یدو رود ر قالراب

 مع هثشن قرغتسم تانحالاو عاشم كح هل و وا هڪ نوسهانط هنسەتشن كرودوب

 بان یم هرود بقا ص هدناغم رس ماقم تاوذ EE ییاص ءیوص هعو بآ

 . یدشلوا

 یدسنکد مع لاوحا نوتب یدلوا ام ور نداضق و ردق ةمیشم ایندما هنداح هک اتقو

 ناتسبرعو یلوطاناو یبا مورو یدشربا یراخ ماکنه كنافص مانا لوا هکناصو
 روسو هترسع ترشعو همافح افصو بفقاعتم یتالکشم هبینجا لئاسم و قالالتخا

 . یدلوا زلک هدای الصا هداب قرهلوا بلقنمو لدبم هرورش رورسو هروش
 ۱3۳ ۲ سا ااو اات لاا ىد دلا وب تطاس ناکیات |

 عج و باج ینشیا دیدج ماظن نکل رایدمروتک روتفو ساب هدیوکروا ندنالکشمو
 ندفرط رو راخدا یصحال لاوما یرلودنک ندفرط رب پودبا هایسو هلاوما

 تافارسا قوج كيو رایدتا راسیو تور ریثکت یتاقلعتمو قحاول كنمراودنک

 هدهلواط بوریو تاب هنیرب نوک رب ادختک مهاربا یتح و ناب درد هاب فتح او

 (عر و e اتیآ هدیوقح ندرام مرد 2 ندن وب یدلاق ےک | قلا )

 لبا یتاکرسو یکدم تیافک شورغ كيب ىلا هنفراصم یخبطم هام رہو یکیدید

 ( ءدلاو )



 و ۱40 =

 رات کودبا جراخ ندنیمخځتو اصحا دح هسیا یرلانغ و تور ااا هالو

 یشورغ كس یا كتقولوا هرزوا یتیدڼلوا ناس هدالاب هکو لاح ردروک ذم هدمصام

 كلف رولوا كد ها غاص شورغ كم ردقوب قرف زو چوا هلسباسح كرصعوب

 . ردتهافس لوس یسیرغوط ید كما قرصم خسطم ردقوب ندنسهسک

 یرلودنک بولوا هلهجو وب یلاح كتلود لاحر ندا مشورت یددج ماظن هتسشیا
 یخد یتاقلعتمو عابنا كنیر یه تب یراقدلوا لوغشم هللا لاوما راخداو بلج

 یتحلصم دیدج ماظن ًارظن هنیرالوا هدکعا مادقا هانغو تورث سک ماودلایع
 تهافس هلا فرص لو لو هنامز ناذفتتم هد وا وط راهراب قوحرب ندقلخ ایوک

 كنهدیدج تاماظن ینیدلوا فولام كقلخ یدرک هئروصر یک شعا نوجما كما
 نسح هریاس هلبا كرت یهیناذ عفانمو كتا تکرح هناراکادف هسیا هدنسارجا

 یراودتک :نیف طار د مات  تولک هرات ست لک

 واقاحوا هدلاح یرلفقدلاط هتهافسو ماشنحا الا هجور یراهمدخ ندق رطر و

 ماظن نوجا یساتک نک را كنارابط و هفولع یرلقدلوا شعدبا لک ام ید
 ید و حصن OES ربع حصان و یدا یعسط سا یرافلوب هدنهبلع در دح ۱

 . ید یهید ینج هلوا لوح هضرغ راهسید هه بویلوا رمثم
 هنهبلع تنطاس ناکب انا یئوح ےک د ك رال وا یرادفرط دیدج ماظن هیلع ءاشب
 | كناسعاو قاززا نالوط ن تامو سرو ندهنومعما تک وایمد یو

 كسک یه هلتهح یزکت كناماشنحاو تهافس ید ندف زط ر یدشلهدایز یرلاهم

 ۱ هلهحوو كقاخ یدلوا ههاضم راحود هدشنعن صا سک هو یدنترا قیم

 ما یمک بوبمر و تیما الصا هدنلوا هدافا قر هلوا هنامرحم هبالکو ییارطضا
 روما تل ود هوزلت نشود هام یراعست ران ووشو الا ندرت مو یک

 دانا یھ ارفف هارو دنس دان اعا یارو لو ارد
 کولاخ ین نار یو اوج ید رام شور نم هد زا نا

 هرب ندر ندنکی رک هدىا هدهعرد ینسهرادا كلون اسا هبنس تموکح ورنده وا

 یعاشنحاو تور تكلس ناک ااو یدروهدک هنجوک كول یسلدیک هلویوب ح

 ناذفنتم یغوج هل كنوباه یارس مادخو یدروبناب هنیرلزوک یک نکید كقلخ

 قر هنلوب هدنهبلع كرلنا ریارب هللا سان راس بویم کچ ییروطو عضو كنانرق
 . یدروبهدنا ین یتراراتعاو لاقا لاوز
 ندک لک غا هیلاها اتاذ تاموسرو وکرب و نانلوا ثادحا اود یخد هدرلهرشط

 ( تدوج خرات و 6۱۰ وب ( نما دلج )ل



 هلغلوا تایدعت عاونا مزلتسم تالامعتسا ءوس نالک هروهظ هدنسافیتسا تروص هقشب |

NU TS deflt: TAN OLR: 

a ۱4۷ e> 

 یدزالوا رؤمو دىفم یراتاکش نکل یدا ک اش ندلاحوب هدیسلاها هرشط

 . یدزاملصا قالوق اعطق هراساکش نالوا عرفتم هدیدج ماظن ارز

 هلر رب یسهلجو دنتسمو طوبرم هنر ندانرق مظاعا یرب یه ندالکو کیدلاق |
 كرلنا ندنراقدل وا شملا البتساو هطاحا ینوریب و نوردنا قرهلوا دحتمو كبشنم

 زام هلوا لباق یمهدافاو راطخا كش رب هتنطاس فرط هخدلوا یربخو ع

 ا ردص ےک یدناراملو لوصح شار هقدلوا یتخرعمو یار كرلتاو |
 لردا فوخ ندنرالزع تولوا ماکو هدنام لمع هدنسهرا كلاحر فنص کیا و |

 هللا قلخ راس ید رانا ندنزوب ما طقفو راردا افتک | هلترادص ناونع یروقرب |

 : ید راردوک نیک هدنقح E ناکبانا 54 را ۱

 تامولعم ندفرط هقشب راد هلاع لاوحا یرلترضح ناخ لس ناطاس هلتهجوب |

 هدهنهادم ءیداو ید رانا یدرابا لاّوس ندنسان رق باحالا یدل بونم هلا هحبخ

 اضتفالا بسح )و حجر ههفلاس هنمزا هلا هددع هوجو ینتنطلس نامزو نانع قالطا

 هلا لاکا یسهدام دیدج ماظن بیرق نع هد هسیا راو فیلاکت ضمب هدنرزوا ییاها
 ناس حسشول اوا یتقاع نسح ود ( رولو تحار هدقلخ رولک توق هتلود

 ینمم هنغدلوا ر E ندیش زا هلغلوا كزان كى یران واه جانمو یدرلردا

 ود نوسلوا ۱ ۱ را ج ناسا هللاو ید ندق راو ا

 هلا هدافا هب هناهاش فرط هدب واب رب و ترزوصر هش ا الکو لا ناب هدن ر وهظ هلکشم داوم

 هست هرلرتاس رک و هرامظعا ردص كرك ینصوصخ ىساغلوا لاغشا كنواه نهذ |

 هدنقح الکو كقلخ و هدقمراص هبراص هنوک ندنوک هيا راشیا یدردبا هصوتو

 .كلردباشب رد یراکماجنایخ داف رظ نالواش دنا تیقاعو هدقم رآ یراتوادع نالوا

 هلاح یاو هسر ولاق هبالکو ٭ هلاوحا OA هاش

 . ىدە دکما رو ۹ یس

 فرط هطساولابو رفتم ندتطاس ناکب انا انداو العا ییالوط ندهحورشم ناتسا

E Oهنب رق نسح نکل زدونشخ ندزمهاشداپ هبفام عم ب  
 . یدراردىا من ۰ ود یدمهلوا قفوم |

ESSرز رق نج نس ہود قو شمروتک قار ملس  

 هعلاشرب ود شمروب وس رازوس ناشی رب بولک للخ هنغامد قر هلوا ضراع هدر |

 رد ٣ E e نوربو نوردناو یدنلوا رشتن

 زک راکصاخ |



e ۱۷ جی 

 | هناهش تاذ بویلوا یلصا كنوب هکرید یدنفا مصاع یدناق تعراسم هتاوادمو
 | تاراماو هبلقع لئالد ضع طقف یدا هدلاک یروعشو لقعو هدلاح یا كب هتک

 ۱ زواحتم یراالبتساو طلست كتلود یاکرشو لاح هدروش كناهج هابا هبجراخ

 ۱ هب یلاع باب ترا نر لردا قا هل. راما سرفن 2 تنی دلوا لادتعاو دح

 هرزوا دالب و داع كتلود یالکو هدننومضمو لاسراو رادصا نوباه طخ هعطق رب

 یرلن واه یاضر هتنراوطاو عاضوا هنوک وب كرلناو دادعت الجت یر ابدعت و طاست

 یتسفلوا ضرع هبودنک كلاح عقاو ود هشو یابو تا هلا دارا ینغیدل وا

 صاوخ ناه بویم هراقبج هنادیم ینوباه طخ وب مظعا ردص یدیشمروس لاحعتسا
 ود یدنلوا تعاشاو نالعا هليا تّئارق هدنروضح هلم ایوک كردبا ناسمرد هلا الکو

 هدب وروتک هب یدلروک یشیا وید رولوبعوبش هداموب داش نکل یدلزاپ باوج
 (هللادنع لعلا  رایدتباا رتفا هبا غامد لالتخا هناشلامظع هاشداپ لوا نوجا قهریدنون وا

 ارتفا ههاشداپ كنالکو نوجا اغلا یتداوح نوباه طخ یک ییدید كنیدنفا مصاع

 زسهس رت ماطر نانلوب هدن واه یارس هسلصن ه طقف رددعتسم "الاقع یرلعا

 ولردو هدراتقو نالوا لالتخا دعتسم هاب وا قرهلوا ندنرانآ کلکزوز كقلخ
 زدشلوا تفکر سن وشواو و كم یسهعاشا سالا نیب كفيجارا |

 هب هشل دناو ههش یشان EA هر رب هی و ای یهورک یرحکب ۱

 | برطضم وید قحهشقلاق هکمردن وس یراقاحوا کسا تقون هبلع تلود ایت بوشود

 ی وا و یه E ناکرا مظاعا كنهمومع راکفا نکیا رعشتسمو

 هرزوا تنوکسو توک یک زکد شم هلال اقومو رشتسمو یلستم بوروک
 . رایدبا هدقلوا رظتنمو بقرتم هننروهظ كناوه یلهروب  بوروط

 SEE مزال یلج سدنهم و ۳ ندایوروا هلشسانم هدیدح تاماظن هدر و

 یرات رضح ناخ میلس ناطاس هدلاح ینیدلوا محتم صا یمیلعت هرزوا یلوصا اوروا

EEنالوا ندسندم مزاول هدلومناتسا ندنغ دل وا بعار هاعرتمو فئارطو  | 

 كلوصاو تاداع ىدتسا روهط راشبا هفنا رفال | هعو راش یراک ااوروا قوحر |

 دح هسا تلود نرومأم ناسوهون و تطاس ناکباتا بولک جوک هناسنا اذ لیدبت |

 زسموزل ییموزلو رابرلکود هلو هغنارفال ا ر نوتب نوتب كردبا زواج یفورعم
 ةماع ندنراطارفا و رک لوا رشا تکرح قفوت هلوصا ابوروا هدصوضخ یه

 ردنا توعد یطی رفت طارفا ) و ردنا رادتا هرفکتو قسش یرلنا بوک روا |
 اغا اهذخا نمؤملا ةلاض ةمكحلا ) و رلیدتوط ىلوب طب رف نو نوس هحنسهدعاق
 درج هلی ندهنسحتسم تاعرتخ قاطر هنسهچردبا راکنا یتومضم (اهدجو |

 ها رایدتک هوا هوا ان تیس ین ی ردا ترف هد زدفعنارفال | |



a ۱6/۸ B= 

 : هکهلوش ۰ یدلبا روهظ یراکفا هقدنزو دالا هدرب هدلوبناتسا هدهرصوب هتشيا
 هنهادم اکا ید یسانرق هلفلوا هدنسادوس كلرکناهج یراترضح ناخ ماس ناطاس

 لها ضب یمِکو ندربکآ خیش ربک رفج یمیک و ندنسهموظنم یمناق یمیک نوجا
 هرزوا قشح هجو یغیدلوا تلود ددح هللا نابناو لش رام ندتمارکو فثک

 نانک ندنهورک هفوصتم هلا هسیالم و یدراردنا نام رد هدنرانوناه روضح
 هراب ندنیبج كقلخ هلا رلزوس شک اي نالب یک قجای هلو یدیای هلبوش ران راو
 یلاحر ثک | كتقولوا بودا ددرت هنوباه نوردنا ید رادحام قاطرب ندبا رج
 یراح هدنوربب رار هلبراتلاهج یمقاط نوباه نوردنا صوصنا یلعو لهاح هسبا
 ندهفرص تایرفک هدعرش لها رظن هدلاح یراقدلوا لفاغ ندهیمومع راکفا نالوا
 یراشادرب یرحکی هجرک او رایدالشاب هنلامعتسا هفوصتالک مار نالوا دودعم

 9 ا دا رانا ادع یرلکتا هسزور تسرارد رد یشاتکب نالوا
 دسلقت هرازسنارف ندا راکنا یادا نو ییاهوفت هلوقمو كرانا هدهسیا منشا

 هعرش هاط هلو كرلنا قلخ كردا باج یتفد رظن هاکعا روهظ هدنسانا تعمو

 نالوا حرصم هدنابعرف بتک صوصمالع یدکروا ندنراراتفک و راوطا نایعوا
 میظع هدنقح نوری و نوردنا لاحر یه ورک املع ناب ا هعلاطم یش هقش ندلئاسم
 . یدشود هناهش

 كنسمشود هنلما كلرکناهج كميلس ناطاس هروک هنغیدنلوا نایب هدنحرات مصاع
 هبیدنفا بوقعی نالوا یناث محنم هدیناخ میلس رود لئاوا هکش ما وب یسیلصا بیس
 ا ند غار یافاخ هدهاعر شرو ندنفرط یراترضح ناخ دیم ادبع ناطلس
 یرات رضح ثلان ملس ناطاس بولوا ر رح و طوبضم یرلءلاطهحشاز كنهمن اع نبطالاس

 شروش یراتنطاس مایا کا هلغفل وب علاط مه هل راترضح ههجو ہللا م رک یلع ماما
 ینلاغ لاتحا قمل وا رادهتشن ندیردبح قبحر راکم احنا كردبا راذک هرزوا لالتخاو
 بوقعب یتسهریرس قاوا عوطق بنذ ءدزرس یراتکوش علاط هدنخشرات ییا یعرکی و
 یکی بدید كنا شيا تباهن یدشما ناس قرهلوا هنامرح هلبا ناک طرش یدنفا
 هسبرغ هنب هرکس ندکدتبا هباکح هرزوا قلوا ندناغ یدنفا مصاع وید یداوا
 كنبرات رضح هرسشدقرک | خيش هکر د بودا تاور ندیدفا بوقمپ هرزواقلوا
 ملس یلغواو ( نیطالسلا مج ) یراترضح ثلاث یافطصم ناطلس هدنسارگ ةرحش
 هموت نف ینطصم ناطاس بولوا ررح هلیناونع ( محنلانیز ) یراترضح ثلا ناخ

 مولعو هرج یراعمو یدیشملبا ادیب هیلک تراهم هدنا ید ودنک و انتعاو رابتعا
 ییراراوطاو لامعا رثک | هیلع ءان ۰ یدرلردبا تافتلاو رابتعا هنبابرا هیفخ هسرغ

 ( عاضوا زا



 دن ۱4٩ جت

 ظا هرزوا و اتم اروم مظانمو قیطت هک اوک عاضوا

 یتععس یبدشود هردام حر كمناس ن ناط اس هلغل وا یزاتدایو ناد كاملا قو

 ینهفطن ط وقس هطوضم تاغا هب یشاب ته هدقدل وا ناعتم لح ° راما بودا ط ص

 ۳۳ رب وصت یه واطم هصن یخدوا هلکعا نام رف یلصن هحاز ندن | لواو ناس

 راد د تدالو تمالع هلا لح تدم یاشها یدلبا رب رو طس یتالولدمو

 طوقس رک ذلا قباسو رابتخا هتسحخ مدرب هددوهعم موب نوجا لح عضو هدقداوا

 عاضوا یاضتقمر كنهدازهش ندا دلو هد هرات هقفد لوا ع رفتم هنعلاط همز

 هحاس ندنکیدلبا راعشا ینفج لوا ریظنلا ےدع ریکناهج هلیمامضن | هب رطف تیلباق هکلف
 کما لاصبا ههققد لوا یل عضو هلبب رقترب ناراکشب و لباوق نالوا هدتمدخ

 لیس ٭ دمص ریدق صا زع ود هلا ری دن و یآر و کل بودا ناوارف جات

 دلت هربسب ل هرزوا ینایرج (دس للا كلاشاخو راخ یعزولوا زادنا هوک
 هدنک وا وق تسد: تعاس یک کیدتیا دلوت ماس ناطاس یرورض بویلوا یناکما |
 نام روک را تفو تور وج ینلسم ی هلمغم راب یدنفا یئا مکح ناروط ۱

 لغوا ینعصم ناطاس هل رانا افخاو مک به یلاح عقاو رانلوا فقاو ههقیقدو |

 رورسم ناهج هلتط یدلو عوقو هدراتم تقو لوا یتدالو كمىلس ناطلس

 رکناهج یکردنکسا كهلاراشم هدا زهش هان رق صخا هاکس هاک یتح بولوا ناداشو

 تخت كردیا رارکت هراضح ییهیضقوب هلیب هدنتوم ضم ۰ یدردیا ریشبت ینغجهلوا
 یراکدتا هبصوت هلسهویش ی ماس هلبفارصن | ندد اد ناطلس كتطلس

 روب نم هوش هدقدلوا لصاو هزيم دح بوبوس ماس ناطاس < یوم

 هلغلوا رارق دننلد هن هبنما لوا یک یراردب قرهلوا یدزشوک ندناسل یرلرد
 . یدلوا قوش هنایز ات هدامو ید ندفرط ر هترارارصا هدنحوصخ دیدج ماظن

 یاوهوح یک نیهاش و ولعاب یورک کا کیا او زنا نیشن صقف هدیناخ دج ادع روداو

 یک ك و ود ی نوشروق فوج هدنزرط هربخو رونهزوا هزاورب ۳

 باتا ینمسر كنسهکس ودنک هللا هتساعمو عج یترلدکس هفلاس نیطالسو تاعارتخا

 هک رو هدیآ اضتقا ندن تواخرو ههلع تلودو رونلکا هلا تاروصت یک ك منا

 مدر مک هلو مدر اپ هللوش مسل وا ٥ هدننطاس یدمش ن ]0

Eرب برزو یو تی ا نا داف طول < دیس یا و  

 ادا نوحا قلو هساوه تادراو ضعل هرورملا بس : 1 + هدقدل وا تنطلس تخ 1

 حاصل له ) ندههامز لاح ناسلو یدلوا روح کما شوشغم اهد هن صر نکس

 . یدلآ یتاوج هالا هدسفا ام راطعلا |



 ۱ .oe نالوا اور ندنشدلوا شمراص یسادوس كارکناهج یتنهذ هسیفام عم

 1 | هدنف رظ تفوتآ و یدردبا تم ههدددج تاماظن ناه قرهروط وشراق

 | درکو هل وساتسا ك سر و دوو ی یدروک رلشما

 ]| ییدتا بسر قرهلوا یراوسو هداسو یمغل و یحدربجو یحوط هدلوطانا

 1 ا هل داسا لکد:مولعم هرزوا تحس هدکب یزادقم كنهملطم رکاسع

 ۱ یضاف هله ردحردنم هدحراون ضع یشدلوا زواحتم یس شعلا یا كنهمظتنم |

 ۳۲۲ هدتتعم كلا كرك تقو ییدلک هلوساتسا هرزوا كمتک ههن ردا كناشاب |

 .ba كتهملعم نا نالوا دوحوم هدنرلهلشق یلتفح دنولو رادکسا

 :ندنشپداوا هرزوا طارفا یراهناهاتعیط تعالمو قفر نکل ۰ یدنا غلابدکیب زوتوا |
 و نزوک هال کیدمهدنا لامعتسا هحلسا لاح كتلود تقولوا |

 ا عو هلع هانب ۰ یدرزکب هنلاح هلراسلح كزان ندا ندرت
E1 ماظن هلتهج و درج رکن دلروج یاشاب یضاق نالوا  

 3 هداعلا قوف هبا یهو رکھ هبلغتم بونلاق یردق هدهموعع راظنا كس ر ES د دح ۱

 ۳۲ نوت راسا دخن مان یا تسک یروضاو تسرفس ا یدرایب ۱

 2 ۰ یدروشود هن الکشم

 | یراتهج طی رفت و طارفا بولوا هطسوتم تفکر, هاضاف قالخا یک تعاحشو س ۱
 ۱ بنک ین داوا همیظع رذاح مزاتسمو هصیقن هروک هنارادمک- صوصحلا یلعو هناسنا |
 غو مرو قوج یک ورم میلسو ملح تیاف هسیا مس ناطاس ردروطسم هدهیمکح |

 هجرد یلق تقرو لئام هحفصو وفع عطلابو لئاصا مر رک و لدایرد قو تیاهن ح

 ولرد یس هناک زانو هناعال« راوطا هداعلا قوف هل و هتشلا تولوا لصاو هطارفا |

 . یدلوا بجوم یر ذاح |

 a , هعفاد ءوقو راقآ هف رطره یک وص بوس هلوا یتاش هدنراکفا " ۷ وا

 جام نولتو راکفا ددرت ندشدلوا ردا هدعاسم هنس رلاحر ضقاتتمو راباپ هسر دهن

 1 . یدلو ترهش هللا راوطاو

  رارولوا رطامخا رسنکنمو نوزح یرانلکمزال لغو زمتسا كمتحا ییهسک اینا ۱

 8۳ لات یبوقروق تسابسو ازج هدهتسک ندنتب دلوا لم هديا لزرع هلق الوق وید |
 صقان یرب بولوا هدنمکح یسهفکی یا كنهرادا یوزارت هسیا تافاکمو تازاحم |
 راست ما كک لاخ هنس هنزاوم كل ود روما هسلوا ۱
 ءیتسم بوقح هزوب هنس هج ردنا البتسا لود حورمشم هجورب یسانرقو اتما الات |
| 

۱ 

 اد

 . رابدرشاط نور وشآ نددح یاماشحاو تهافسو رایدرشاش ی راقج هناپهن هللا لافا

 (وور 7
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 كنسراتمعن یلو هچ رک او رایدروشود هنهباع هبنس تموکح ییهيمومت راکفا هلتهج وو
 هنالدتعمو هنامکح تاغ هد ودنا فاصناو لقعت یراودنک و بوقاب هنتک ازنولح طرف

 ًالکب ولك مزال قملتوط احرلاو فوحلا نیب ناسنا نکل یدبا مزال یراّبا تک رح
 یمتسم ینک و ضهلوا هرزوا لادتعاو هنزاوم یتک رح یک یی دلوا فرطرب وقروق
 . زامهلآ كند ینغایا ایرنک ۱ نکیآ لا

 ( ريقفلا خروملل)
 ( ردلاع هقتش با لع × قداصهماهروصقهدسمزب زل

 ( ردمدآ حیخ هجم رشم ٭ اما ندا مضه یلاقا یم إل

 ريق E ددج ماظن نانلوا سر نوجا یتمالس كتلمو تلود رای رجکی اار

 یرلکدمروک تدشو فنعرا الصا ندتموکح هدلاح یرلکدلک هدا دنا رد هرفکت و

 . رایدلوا زالا ؟ هگدتک هلتهج

 ناطلس ید نارادفرط تواوا شی رح تاغ هتطاسیلطیمم ناطلس هدازهش یک
 یتح بوشالاح هتنادحا هنتف رب اعاد ندن راقدنل و هدنسوژرآ كمك هت ر كالا ر ماس

 كنناردفرط كركو كهلا راشم ةدازهش كرك ىراقدلوا ببس هننابصع كناشاب رابط
 فنع راهطا هنس ودنک ی ران رضح ناخ ملس ناطاس وا تان هل رادغاک نک ها

 رخ ودنکه لا توکس رابتخا كرهبعا بتاعمو لؤسم هلس ینارادف رط لکد تدشو

 . یدشعا توهسو ربحتم ن رلتتطلس ناهاوخ

 یلاومو اشاب لبعایسا مظعا ردصو كرهنلتراسج اهد هبترعرب هسیا نیفلاخم هورک

 یهدلویاتسا ندفرطرب كردبا قافتا هللا یرانوکسوک تلود اطر ندلاحرو

 ایدل وا بیس هنس هعقو هنردا هللا كب رحمت ین رلنایعا یلیا مور ندف رطرب و یرل رک

 نادم هفغالرضاح هننادحا هنتف یجنجوارب ندنرلکدمروک ازجرب ید هرکو بو

 یخد هبنس تموکح یک کيد ود ورڪ ندبلروح یسودرا اشا یضاقو رابدلوت

 هب رقهف تعج رو و یدلوا شمن ود ورک ن دقرت كاسم ییدلوا كلاس ورندتقورب

 ماظن هد هرصواو یدلا نادیم راهسمک قوجر ندناحا هدصعت راکفا هلیسح

 یدلکهتخبشم ماقم ید یدنا هللاءاطع لا وط نالوا یدنسپ ماوع ودع كد دج

 . (هناسا اه اتش هلادارا اذا)
 نابتسس یسحیلبا زسنارف نکیا یراح هرزوا لالتخاو هنتف لاونمرب هلب وب لاح هتشیا
 هلس وو و ما روح هدادمتسا ند هسنارف هد ودارغوا ه هلاغرب یهباع تلود یخد

 هن راش اس ودنک هرزوا كملس هدا لاخدا رکسع هلوسناتسا کلب و هب هیماللسا كلام هلا
 بوشپ رک هتک هنامرمو بور و ایادهو ایاطع هرص هرا هنس رانبعتم هتروا قلعتم
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 ردقوب هل اغلا ینعاح وا یرحیکب یرلضرغ ندنعضو ددح ماظن كزك الکو كزس)

 تولوا رادوخ ندنو نعروطارعا ردکمردنا صصخت هنراودنک یحاوم

 ۱۳ اقک ناچ هس ەد لوا تله ثلودو دوسدنا بنا
 دادما نامه اضتقالایدل بولوا هدنرزوا دودح نمرکسع الاح هلغلوا هدنلما

 لف هولقاحوا هلرازوس وللو ( ردراکرد ینج هللوا بلج هلو ساتسا نوجا

 هدندورو هلوبناتسا كنسافود زیلکنا حورشم لاونم رب و ۰ یدبا هدکمریو

 ناول یماغا یرجیکی ود یرلک هلیتوعد كتلود لاحر هیاروب رایګوب
 ید یآاقلا اط رب كنيرلولفرط هیسورو زیلکنا یدربدناسا بودادلا یناغا
 لبخ رم ندرلب رحیکی هسا هدانا لوا یدر دنالوپ یرلهدعم اهدناقرب كرلب رح

 نهذلا یلاخ اغا ناولو ۰ ىدا راشهقح هزو هحیلبخ هلتسانم قلزاب حسلق لاد

 یالکو ا هدراقاقز ود شعا هدزمحا مز نمشد ندنعبدلوا مدار لد هداسو

 ااطعو رحنخ هوح هنسودنک هنرزوا كلوب یدرزک تودا حلقو مذ یتلود

 هلا مک ا رادرسو ۰ یدلداق یرغآ هجراپرب قرلروم اطعا و ناسحا ایادهو |

 بوبقار ندنناسل یتطاس ناکرا ید هدنوباه یودرا هدهسبا یدلراقبح ه یبا مور

 او رود کا ردود نو د ند هود شارت هاا

 هلا نواه یودرا كتطا س ناکباتا ید یهورت داس باخ ا نالاق هدلوشاتسا

  تولوا هعضاوم رفت وب یک هلا داخلا هلسو ین رلقدلاق هدنداعسرد هدنوصتک

 سنج یرایرجیکب نب ماس ناطاس یتح شما قریدرف یراب رحیکی ضرع

 ندرایرحیکب لوبناتسا هلیتسانم رفس یمکو شعد مکجهدبا هیبرت هللا رخآ
 هغلمالس راکنخ ینوک هعحو شمقح هل وق یرکسع ددح ماظن هرلهلشق هلغفل وا هماخت

 هلوساتسا نلهحک یرکسع دیدج ماظن E شمقح هقىجح هلسهسلا د دج ماظن

 کهدودرا بودا مادعا یرلب رحنک یهدرلاحم راسو یتارف قللوق هللا لوخد

 . یدرلیا فیجارا رش وید شمکجهدیا فلت مرک | رادرس یخد یراب رحیکپ
 تنطف لاا كحدنا کت هشحوم فحجارا وللتمو هد هراس لاو هدراهناخ هوهق
 ك راب رحیکب هدنجا كل وبناتسا تنطلس ناکباتااما رایدلکح هب هش وکر بوک روا تربخو

 00 راکفا شد لاو ا هرزوا ا ع دیدح ماظن هدنفارطاو یش دلازا

 لزتت هبیرحنو قیقحت یتلشنم كفيجارا وللثم ویو توخو نع هالک چک هلبا یراک
 وللئمو و رابدلوا تلفغ نسشن هطصم هلا لاقا «یتسم هدایز ندنکلوا كرنا
 1 یداینأمدقم كنهنتف كوس رو ینای رشن كن هب داسف ته هحولشار هسا کمک 1

 ردص هدعبو مالسالا خيش یدنقا هللا ءاطع هنیرزوا یسهقو هنردا : ههل وش

 4 كمظعا ر
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 کیا هلا بصن ماقمناق اشاب یوم هننرزوا یستک هلا نوباه یودرا كمظعا
 داف اشاب یسومو جرعارب هشبار یدنفا هلا ءاطع یرلک هعوفو قلشلک ای كوس

CEهمدقم کیا وو یهبش كنس دکب هدنروصو هدنربس هلغلوا جس وکر  

 ترضح اشاب یسوم هله یدا یهیدب یحهدنا جاتنا یەنتف كوس ر كداسفلا هبحوم

 كل هشب دنا هنتفو تال هش داسفو فورعم ود یصاس هدننامز ماللسلا هبلع یس وم

 یتح تولوا اقلدب صخشر ازس کمد فلا ن هاسوم نالوا فوصوم هللا

 لاق همق نود یوم یدا ا هند را ارونار ی ام
 قوس ید لا دوو ایر نوا هد 0 رط نر

 هدیلاع باب هرکص ندنحورخ كنوباه یودرا بولوا ماقماق هرک و هللا ردقو اضق

 هنتفرب امماد بوشو وا هلا یدنفا هللا ءاطع ناه قرهلوب یلاخ یناهرواو یدشلرب

 | لا ناهو یدشلر ید هلمارادف رط ینطصم ناطاس هدازهش ناشنلاح هننادحا

 هنس اب وا كلما هنتف ید ندفرطر یدشقح کی رحم یهورک یرحک تا

 هجو ر تلود ناراکرسو یدشقلاق کمر دتا رش ثداوح كجهلسهلوا ثعاب

 تصرف ندنرافدلوا شلاف هددش ف ع ب غرو شلاط هتلفع مون حورشم

 یخد ندنفرط نواه نوردنا هدانا لواو یدلا هلا ینیفلاخم هورک نوت بولو

 یحناتسوب نس ) هکب رک اش یشاب یجناتسوب ماس ناطلس ای وک یدلوب عویش نالی رب
 نزکهسردایما )ی دوا شعد ( ناسمرولمهر دک یسهسلادیدج ماظن هنا ره

 بوشود هسان هاوفا زوس وب شهریو باوج وید ( مرریدک هلس هاش هرانآ
 تموکحهطسا ولابو كب رک اش تاذلا هد ودنا قافتا هلا راب رحیکی ید كرابحناتس وب
 . یدلوا بیس هن راتم وصخ هدنقح هباس

 ندنراقافنا هنهیلع دیدج ماظن كناطع لابوط هللا یموم هسوک ماس ناطاس هراچ

 هحدقا هلع ءاس ۰ یدروسشلاچ هسرشکت كننارف ددج ماظن قرهلوا لفاغ

 هنب راقاع هعبس غالق عقاو هدنزاغوب زک د هرق هلباج رف كسب یارب ندنوزپ رط

 هلسهساللم كملر و ندنسهن رخ دیدج دارا هسا یرلهفولع كراقاع بونلوا هوالع

 السا رظ رد هالط نوا تاقا یمن هم هدش طب ینا تزاضوت ال
 هرب دن یرللاخدا هک دیدح ماظن هلا تخت هتفر هتفر كرهل ر دتا طالتخا

 تع نع هزاغوب هلبا لادنص ما هرا كي رک اش یثاب یناتسوبو شفلوا تشت

 ندراقاع و هدکملا تروشم راد هصوصخ وب هلا یدنفا دوم زیلکنا یرظان زاغو و

 غابو زکهقالع یک هدرارب وب كزس مناح یھب ) بوسشپ روک هنامرحم هلب رایضعب
 یرکسع ددح ماظن رارب هلکن ون زکسروینیک هرزوا تحار راو زکناتسو و
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 بولوا لکم زکتانستو هدایز زکهماساو هم رولو زکهسک هوسک و زک هنلوا
 ۱ O لاو ساب هدنو رولق هرکناب درک

 هنسارجا كدا شدروق بو ر وج هنهبلع هنس تنطاس یرب دو هسیااشاب یسوم

 اا ماق هداسق هرات لاعشا هدالوناتسا نورد کنوح یدنا تلا
 ندنفب دل وا ظوحلم یرام ردصاب یلالتخا شنا هدب ونار واط و بوب وط تطاس ناکیانا

 یل قمراقج هنادم یراناغزق یرجیکی هدم هدیورشس هدجراخ ینشآ داسف

 هلوسناتسا ةعفد یتسهرارش نداروا هدیودنا لاعشا هدا راقاع ادتنا ییالتخا هرات

 یرحیکب ندفرطرب هلکمروک نوغیوا اهد هنبراک داسف راکفا یتروص قعارحبص

 رازس ) و لاسرا ینمدآ جاقرب هنا راقاع ید ندفرطر بوغارب داسف هنغاحوا
 هلرکسع نالوا شمقح ندشد هدیورک هتفاق كنرف کیا دودعم ندرلب رحیکی

 دیدج ماظن هراقاع و شما لالخا یناهذا كراقاع وید ( یمروشقای زکطالتخا
 لوق هد ولوا فیکت یصوصخ كعا لامعتسا تان ىلە رحو تان یسیسلا

 وللوشعا راقجهنلوا درط ندنراهعلق زاغوب نالوا یراهیلک ةقالع هدلاح یرلکدم |
 هدن راهاسو تصح احاحرلقاع هلتهجوب یدا شمتکر وا ینالد هداسلوا هلا تااقلا

 دیدج ماظن زوب یرحیکب دج نع اباو زاوق یلغوا لوقزب كردبا تروشم هجولزک
 یرات مضح ناخ ملس ناطلس هداننا یراکدر و را رف هدنرل ود ا یتسهسلا ۱

 هلبسح یتع نع كنودرا اغآ ) هباغا فراع یشاب ناکس هدنفلمالس ییماح د زاب

 ۱ رعد مان یدلافزا یرحکی هدراقللوقو لاخ لرساتسا
 سا ) یند اغا فراع هدنراقدروسب وید ( یمزالوا بسانم مسی وق مدآ رش رجوا
 لک و رپ هدارو ن رد هدنوباه یودرا یساغا یرحتکی نکل ردک زعدنفا نامرفو
 هسرزوا یسک د (مهزاپ هنساعا یک یصوصخ و هسا رولب روس هدارا مزکلوق

 ي هم ۰ 7

 ثداوح ییح هدنحا راب رجتکی ینیدل وا شمروم ( ممتسا نوسروط هم زا قو ) ۱

 رک ذلا فلاس ندنف رط قاحوا قرهلوا ثعاب هروشم هلیا هفخ تعم هدرلهلشوو

 : یدشلردنوک راحقللوف ه رف هح ولزک نوحا هتف ملعت هرافاع

 بورک توادعو تدور هنسهرا ینارف دیدح ماظن ها رلقاع یشان ندراببسوب
 هلیسورب یزج هداروا اشاب یسومو شمالشاب همنا روهظ هعزانم هدنرانبب اماح |
 هرزوا قلوا ادم هنیروهظ كداسفو شمالکا ینکج هلی هقبج همیظع هتتف هلیا |

 ه یدنفادومت زیاکنا یرظان زاغو یتدیتساسک | كتسهسلا دیدج ماظن هدنرلقاع

 . یدبا شما صا

 هنصنم هکاشاب بغار یماش نالوا هجوت یتلایا نامرق هنس هدهع هحدقا

 ( كمك
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 صولخ عون رب هتطاس ناکباتا یدیشعا راذک هرادکسا هرزوا كمتک
 قرهردپای رادوق نیز هلبا رلناشن صوصخ ههناهاش رک اسع هرزوا كمرتسوک

 ندرلولهعاقو ندنهورک زال هسا ۳ بتوشسا كمردک هسرفن جافرب ندن راساوق

 راشمر و ربخ هراقاع ینهضق بوراو هزاغوب هليا عانتما نداستک | هلی راغلوب

 یابئد نوت هاشداب ندن راقدلوا دعتسم هداسف هاهوج و حورشم هجورب هسیا را ولهعلق

 هنعضو ناشن نددمش هدوا شمر و غوط ههاشاب بعار نوحما كما ددح ماظن

 دیدج ماظن هراقاع كنمدنفا دوم هدلاح یرلقدلوا بضغو نیک شت ارپ وید شمالشاب

 ینسا رجا كن وب ید کصاخلیلخ نال وا یطباض یس هیباط راجو کج هریدیک یس هسبلا
 . یدلوا یداب هنلاعتسشا كلالتخا شت | ی آ هجورب ینداوح ینیدلوا شملا دهمت

 » یروهظ كنس هعقو یجقاقو ییاصع كرلقاع *

 كنبمور سی امو ید نوا كنلوالا عير یس هنس یکیا یکی زوی کیا كم وشا

 دوخت رک ذلا فلاس یرظان یزاغو زکد هرق ینوک یسترا رازاب ینحوا نوا

 یسهشلا دیدج ماظن هزانآهدسب هدب ودنا اه| ین راشاعم كار اقام هدنغاوق لا موز ا
 یان رس هتنف نالوا روتسم هدافخ در رز هاکان نکیآ هدنروصت كمردک

 . ردشل وا روهظ
 یراکدلبا رادتبا هب هیفخ تروشم هلبا عاتجا رلقاع ندف رطره نوک لوا : هکهلبوش
 بوراو هتراناپ قجیلوا یعومسم تانکصاخ لیلخ رک لا فلاس نالوا یراقا

 یاونا دیدح ماظن ندلوماتسا نوجا مزب هلا یدنفا دوم لاوسلایدل ندع ببس

 هتفاق قاحوا فالخو زويا لوبق نس شنا دهعت ینصوصخ یسابلا هدنسو شاک
 كنك رک ب اولا اغا لباخ هدنراقدلوا داسفو رش شاب هرارش ها دایرف وند زویمرک

 یک کر که سیا داسف رونن بودا ما ین راملغاط هلیساطعا تانیمات ورد ردقوب یلصا
 یی هلنا مادعا ی هراع كردا موح هرز وا كا اغا لبلخ ناه ندنش دل وا شم زق

 . راشعا مایق هناغطو
 ناه تودک ندا لقع قحیل وا یس هعماس رد هدر كسدقا دوم هعحاق هنداح وب ۱

 هراقاقراقام ندورک کیا قج هل وا ناور یرغوط هلوبناتسا اک ار هغیاق ند هلکسیا
 هرزوا كمعا احتلا هنغاحوا هرد كو هلکمروک یی رلکدابا تعراسم هیقعت كر هنب

 رفرب ی هدننای ید ینآ كر هشت ید رلقاع تقو ییلدقح هب هرق بودک هاروا |

 ناب دنا مادعا راز هاب راکتم دخ

 ینا راسا وم ندنو اه ناود ناکحاوخ یدنفا دو فار هللا یعوم یافوتم ۱

 م وادم هنس هط وا یلاع ردص *ینوتکم هدنبابش ناوفنع بولوا یعودخ كنیدنفا لیعاسا



ASA a TYاا  hSمد ۶ ۷  OT a 0 ۳ ۱2 :  

 مگ ۱۵۰ رس

 زاتع هدنقسس وم نف هاماصحت كلی روبنط یناوحو مکح یاضتقم 4 ها ی دلوا

 بولوا فورعم ود دوم یروط ندشدلوا زا ولدو شوخ یساداو ادص هدنناذو

 كنسدنفا دشار نالوا باتکلا شر تیابهن یر هلوا تفتلم هدر هرناد ییدراو

 3 کتا یدقا اک | فسوت هدافنا ییدلنا تب وسم لصح هت 6

 یجرفا ناسل هبتروصوب یدیشفلوا نییمت یتاکرس هنتیعم یخدوا هلفل رویب رومام
 هفروق هدعب یدلو ترهش ود یدنا دوم زیلکنا هدنتدوع هتداعس رد هلا لصحم

 دس یداوا راشتسم هواه یافنود نانلوا قوس هدکلرب هاس ان ود هسور هنرزوا

 ایا رب رقت هعطقرب بوبای ینمسر هزوک رب كنهفروق هدک لک هلوبناتسا هب روما مان
 ةدارا هدنقح ی واماکب هلا تمدخرب هدیلاع باب هن برز وا یسعا مدت هنوباه باکر

 هدع) و هک هنر یدقا تحاس هرزوا یدنلوا ناس هدالاب هلغل وا رداص هبنس

 ۱ 0 رک هار تناذختک مهار !نالوا یدنتسم لصالا

 ند هنس قح ترد یخد هدنندوع ندرصم هلبا نواه یودرا تولوا باتکلایسر

 قفتم هنهیلع هسنارف هابرالود هسورو هرتلکنا هبلع تلود یدلاق هدتسایر ماق هدایز
 یسهقیتلوب زسنا رفرزآرزآهداومناتسا ندنیدالشابهلبامتهنف رط هسن اف هدانا لوا نکیا

 كنوباه یودرا ردشلریدتنا لزع یدنفا دوم هلتسانموب بوب الشاب هکمرتسوک جوا
 قرل وا روم ام هنماکحتسا ها كنزاغو زک د هرق هدنس انا حورخ ندنداسرد

 . ردشن وا لوتقم هدند رافع حورمشم هجورب نکیا لوغشم هلتیرومأام یافا
 بوراو قر هلوا علطم هتشک ندراحُش اق نالک هلو اتسا یرادرهم كندنفا دوم

 یدتک هیلاعباب نامه كردبا شالت ادختک مهار هدکدر و ربخ هیادختک مهار

 هدیلاع باب یروش بارا یتسوا ماشخا رار هلغخلوا ضع هن واھ باکر تشکو

 . یدتا تروشم سلاح دقع هلا عامحا

 ۱۳ را ا یداتو یر هرالتاقهدناتجاس ندا نایرخ زاردو رود
 هتعاطا هدراقاب شل وا رداضقرب اش اب یسوم ماقممناق نالوا داسفو هتف عم هد هسیا |
 ههنوا یر یساملشود هنس هقرا ردقوا هللا رازوس وللوب روب هلو هرزوا كلک
 هن امکح رب ادت ید میلح ماس نالعاس ندنکیدرتسوک فیفخ یشیا هنوباه باکرو شا

 ءان هنخیدلوا شعا صا یتسفلوا مادقا هنن رلترضم عفدو تیعح یی رفت كنابقشا هللا

  اودنک نوت یلاص ینادرف ا ار و رارق هننکست هلنا تلاتساو فیلات كراقاع

 اب رل هتسوایجشآ و یرارابتخاویلوتم هتروا كنغاح وا یرجیکب هرزوا كم دنبو حصن
 ۰ یدلردنوک تجحرب بک سم ندی ولیج زاب |

 یرازو هد شا تلشن ندنرب دن ءوس كناشاب غار یلماش یسلاو نامرق هعقوو و
ERKA SAD DESاس سس سس رب و و و و  



f ۱۵۷ جی 

 با و تام ا یور هدنلو هضرت عول رب هب اصع هللا ین هن هيهات ا

Eا 1  Eندناربمیم یظفاح یزاغوب زکد هرقو  

 هغللوق نانلوا رعت قاط راج هراشنسالالح ال الکو صاوخ ضم کدو اشاب دم هڪا

 ا ناکس هلن راکت لوتم یهشاتکب تاوغا شم شا یاس لوژ

 ثادحا هنتف ر كرهلک هلوساتسا بولوا داسف هدنغامد كلراقام هروک ه هزمعومسم )

 ول برو وید ( ردطونم هتلود 1 یسارجا كرب دن نالک مزال راشعا هد كمما

 مزال كما لاقتنا هب نخ دصقم ادختک مه ارا ندنوب بوریو باوج رب ولماهیاو
 كحه هسمهم نادنح ردکن ردهغرق یتسج كن هلذخ هلوقموا ) كردا روهت نکیآرولک

 (رارونلوا بیداتو رونلا هدابقنا ءرتاد ًاربج هدربدقت یرلکدما تعاطا ررلکد هدام

 یدلغاط سلح قر هنلوا فافحتسا هدام هلکمنا قیدصت ینآ ید یراسو هلکعد

 یدلشالک | ینیدلوا روعشد و كاب ی هلبارورغو لابقا *یتسمالاح كنادختک میهارباو

 عیحشت و كيرحت ودنک ییابقشا ندتتلا لا اریز یدیاوب ید ینیدارا كناش اب یسوم

 هدیولیوط ندل وب لاعتشا یک کرک زونه لالتخا شتا ندشیدلوا هدکمتا
 هدف رط يا كل زاغوب مقاولاقو یدیا هرزوا هشیدناو فوخ ود رول, ير دصا

 ما كشبا نکل یدیا لهس ما یبدأت كراقام هلیرکسع دیدج ماظن نالوا دوجوم
 نالب ردنوک هزاغو الاب هجور و هدقفلوا هنتف ماعت یناھن هبایقشا بولوا هقشب یزوب

 . ىدا هدکمر و تراسحو تربع هن رر تحبصز هرانآ یخد تعج

 ی اق ندن راجا عاتجالایدل هدنرباچ هرد لوس كر هنلتراسج ایقشا كلذ ىلع ءانس

 شو ناملس یدرومابو ىلع دوانراو عوبشابو سند هنراودنک یشواج ییطصم

 هسارولوا مکه نایتسرخ كرك و مالسالها رک بودبا هدرکرس یراشواچ مان

 هسار ولوا ET هنلامو ناحو ضرع كنهسمیک رب چیه نوسلوا

 تاو قماقلوا هلاطم یئرب هغدفلوا قیدصت هدبمالسالا خیش بابو قفلوا مادعا

 قماملغاط هخدفلوا هدعاسم هنیرابلط قجهلوا عقاو ندیلاع باب هليا عمخت ه دننادیم

 دش هلا هیاهاح ناا یک قمالتا چساقو كم وا ماعناو قاثیمو دهع هدنرانیب هرزوا

 یراقدلوا تراع ندرف زود شب ثردینوک هنشراهج یساد رفو راشمل !قافتا قاطن
 یرلکدلک تسارو هل رانک زکد یرغوط یعاشا ندهرد كوس هدلاح

 هدنراقدلوا لصاو ههبارط كردا تسج رشک هللا باحصتسا ید یرای رس رس

 فوخ ندنموجم كنرکسع دیدج ماظن طقف ىدا راشلوا غلاب هرفن زوب زوقط

 ورک هاک ورابا هک قرهلوا ددرتم هدنراتک رح ندنراقدلو | هرزوا هشیدناو |

 لاحرد كنابقشا تجح هساروک یبیدلراب کنول ندفرط ریو یدبا زارو هدک
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 ندنکلتفح دن ول نکا رک نار نا كسو ینامل هطلاب اقشاو راکرد ینح هلغاط

 یدما راکشا سما ینجهممهلسروق كنس را هسلردننا یرکسع دادج ماظن هتزوارب
 ۱۳ ۱ هرم هراشاقداو رضا و اا هتک رخ قاط قاط یرکسع دیدج ماظن و

 سا نالب رو ندنفرط افاب اقماق وند رانوسعا تك رح ندنرار رانآ نکلو
 ۰ رای دا رقتسم و تان هدن رل رب توا ار هف رط ر هن رزوا

 بودا قا ص یراترضح ناخ ماس ناطلس ییالوط ندنسماماعاط زونه كتعح

 زکدهرقوب ردلاح هن وب اشاپ ) هللا بلج هن وياه یارس یناشاپ یسوم ینوک هبنشراهچ
 یسوم هدنراقدروس ( روی دیا اضتقا ندهنود رویلوا عفد نوجا هن هنتف یهدنزاغوب

 ردمماح ے 6 یاس هراشیاوب ( هلا را ہہم راب رهش كحدا رادتا هر هناقفانم ت اشاب

 هسا دید هب نه اشا ا یس وم راشم روم ود (رو هدا ت اهن ندمماح منا رالاح و اہ

 .ردشم اتد وعەىلاع با هرز وا كم رحش 1 یتشلا هنتف و ثمر وش» یتشا داف نوید

 تحصن هاقشا الاب هج ور طقف بوسهلوا ها | ندلاح تققح الاح تطاس ناکبانا

 مال ا دلا باب ینم هنکیدلروک هر رب ندع نا ردنوک نوح ا
 یجاغزق نالوا یسلوتم كکواب یحنشب یعرکی بولوا یسهقثاط زال یزنکا كراقاع
 هدننابم ولقاحوا هدلاح یندلوا ندنسهفاط زال لصالاق یخد اغا ییطصم یحاح

 یال ردن وک هنف رطزاغ وب كنا نوجا ینکستو تاکسا كنامقشا ندنغیدنلوب مزاکلاذفات

 باب ییطصم یحاغزق هنب رزوا یسغلوا ناسردو راطخا ندنف رط ناراکرس ضس

 . یدنلوا عیدوت کا ریطخ یماوب هللا دنعاوم عاونا قرهنلوا باج هیلاع

 تورث یلبخ هلا یتعنصو تراحت قااغزقو قلج رقاب هسا ییطصم یحاغرق

 كن دج ماظن نکیآ ANS یل رصحنم هب ودن هک هدلوسناتسا تراحو و شمنازق ناماسو

 هنس ر ات تالاماعم ا یسهلخادم هعیانصو فرح والثمو كتل ودیالکو هلىسەس الام

 ران ادانباق یناغزق هنتفهرکو یو ندنرانمشد ددجماظن ینمهنکو دا شمتقوط ید

 یتاح واهنتف لصا هدلاحینب دلوا یرحیک, رب بصعتم تیاغو یرب ندنرلناک و رابا كا
 ندنراوطاو عاضوا كراضح ضعب رکید هلا اشاپ یسوم نالوا یغاب هدلاح تقیقحو
 طقف یدبشل وا انشا هسرابفخ ضرر هلا ینعم طانتسا ندن رالاح ناسلو ایام شارت

 هرادا ینف رط اشاب یسوم هلسراشا زوک ندن دلوا فرح راک هلبحرت یسهازوس

 و یالوق ینسیوست كشیاوبو بوروتک وص ندهرد یه كردبا
 هدوک کی بودک هفرط زاغوب یک همقل مارحو یدنادلآ ییالکو تيه یخد

 . یدناچ هنمح ىجا
 كنبرکسع دیدج ماظن حورتشم هجو رب هدهسیا شا ردق هیوک یکی تقولوا ابقشا

 ( ندنسوفروف )



 هک ۱۵4 رب

 تک مدآ یا هسیا رازاتآ ورلبا مدار قردنل وب رز ۱۱ ندور

 قاوق هب رشلا بسح راقاع رار هللا عیحشت یرانا ییطصم یحاغزف یدراروشسا

 ئا و مدان هب راکدتا مادعا ییدنا دو هلا یصاخ لنلخ یساغا

Eتما رود وا وغو هام اتم  
 رکسعو ی رلفدلوا هدنسان یس رادلاق ندف رطل وا ل هود یکأاسع ندنکح مک

 هب یلاع باب ی راکجهدا تءعحر هن رر هلب | تبع قل ره ید الا 1 یک ینیدقلاق

 | نامرف ید ر دشا رادصا هلا ناذبتسا ندن واه باکر لاح رد اشاب یسوم هلکعا اهنا

 ۱ دن راس هدنکلتفح دن ول بوملاف ندنحما زاغ ون یرکسع د دج ماظن هحنجوم یلاع

 | هتىرلقان وق ندنلاع باب ںوناص یدت شا ید تلود لاحر راب دلکح هنس راهلشف عفاو

 ااا تارا غم ات وا و

 . یح یدبا یلیوح كرود هللا لقا هلوبناتسا ین هنابصع تیعج هسیا یخ ضرع
 | مرا هملق هایت تاعا N E نی لمدا یافت ناسا مار

 رام كنهنسک مان یدتفا ییطصم یلغوا لاج ندسفرط املع عا ضمی و بودک

 كرک خش نو یاتورم ین وا دما یار لی ی یا
 ۱ کرد نی ط یدنفا تنم هجاوخ طقف ررلکد تثم یدلردنوک ندنف رط

 تنم هرکص ندنسواج كنانطصم ناطلسو ردا تیاور یدنفا مصاع یک ودا

 یتیم هایت وا یا ی شاه هسک چ وا یونس نداخ رض هبیدنفا

 ك رصع یالضف و اماعیدفا بیم ارز ررلکد لیلد ر كح هدا هدافا لاق نط هدکب

O NSS 
 RE وا یس هجاوخ كنمدنقا هللا ءاطع نانلوب مالسالا خیشو زبحتم

 ندداومقج هل وا راثکتسا یصصخت شاعم هسک چ وا یونس هودنک ندنشیدل وا تاذرب

 لالدتسا هنسلوا شلردنوک ندنفرط تانا یدنفا ییطصم هلکن و ارگ هشیدلوا

 یرادف رط دیدح ماظن همماس ناطلس یدنفا هللا ءاطع امدقم هک ردقوش زامهل وا

Oهنن رامیلعت كس غ ددج ماظن ید یدنفا بینم یس هجاوخ هداننا  

 دا اع یا فلا ر نم ی ا دن رله و

 قابس یش دل وا هدکعا كل ورم کا ید كسدتفا تانم عیطلاب هدقدالشا هغم روا مد

 یک و رث# یی ادم تامولعم هبحرد هدص وصح و ن گل روبلم خالکا ا

 ۰ ر رلکد م ولعم

 ندرلاوه همش هد ولوا كنها مه ها اشا یوم هدع) و بواک هتحءشم ماقم یدنفا

 ! به رببادت نانلوا هدنقحیسلرب دصاب كلالاتخ اهلتلاتساو ا هسیالاحهن ره
| 
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 ماظن هله یدبا هدکملورایا ایا کلا یتسح كنغشاق قر هلوا جتنم نهیضق سکع |

 ۱ هحاسلا نواب راقاع هتیرزوا یسملکح هن رهلشق ندنجما زاغو كنب ۳9 دن دح

 0 ۱۱۱۱ یاد کارت یول و لیا مور تولوا هاا یع یوم و
 لنت الواناماسم ردق ون زمس هقش ردقم ر دلاقیسهلب دیدح ماظن زما مز هللاداعاپ )

 ۱ ا دلربا اد ود (نوسلوآ بار هلمز انس ولفاحوا نراودنک
 ۱ ترد تعاس هحیک هلا تعج کت هلا تارمشح ندا قاحتلا ندفانک او فا رطاو

 ۰ راشاک هر هناخش وط هدنرلهدار

 ۱ نوسروطهل وش تاشامهب اقشا هلغمل وب هدنتحشماظتنا و طاضنا هق دل وایناح وا یجوط

 0 بوتاص )اح وط ندن رافرط یشاب ناکسو اشاب یموم نکیآ ءیهتم هنرهعفادم
 راجان ودا شلردنوک رخ ويد ( ردهلقافنا هلج شیاوب ران ولما تفلاخم
 ۰ راشلوا میان هنتعاج یشاف بوراقبج هتنادیم هناخشوط نیراناغزق یخد رابشوط

 ناخ ملس ناطاس هدک دشا صرع شک توراو هن وب اه یارس هحیک اشا یس وم

 ۰ ند هللق ةمذرش هدلاح یتیدلوا بناحتم ندک ود ناقو بالا نل اناذ یراترضح
 تراسح هنعاها كمضع بطخو BEE شا هس روډ دوح دوخ كرلقاع نالوا تراع

 ۱۳۱ ٠ دلا راهتسوا كلالتخا شاقوب ندنش دلوا راکرد یرلکچ هما
 كناصع هلتروصهناکح و هناکزان ناهبویلوا یضار ههلماعم هنوکهقشب هلکمت ا س رفت
 9 یدلدا هلاوح هنا سود كناشاب یس وم ینصوصح شکست

 رم ق

 EEC هدنکلتفح دنوول هد هسا دا شمشلضآ اهد هس صر ه یک و شا اعفاو

 تل اشا یسوم کا میلس ناطاس یدیا راو یرکسع دیدج ماظن ردق كسجوا نوا

 ۶ ونک و تورو هنزاغو یشراص ید كنسدقا لاءاطع و بوروا یو
 شما مای هنمادختتساو لامعا هناعحش كنبرکمع دیدج ماظن هدیوک هنشاب كنشيا
 هدنروص قفاوم هنهاود یتلود عاصم و هرو لات یراصاع نوت یدسلوا

  یتحاصم همسان ندشدلوا تراسحوا ۰ < یدرولس هدا هوست

 هن رز وا یتمیاست و تعالام هس وب تشو دک یدرو هنلا راح نوش نوت

 لو او یدسا نظ ردک هنلو هوست یشاوردا فاصنا یخد رلنا قترا
 لالتخاشت او زالوا تساسناو توتف هدران دا تراسح هراداسف ولردوب یدبا اطخ

 ۲۱۱ ۱ اا الا ید نردناواع ینا هرکص قحنلو لاعتشا هرکی

 هنالقس هن الاي ریق قت را یدالاشاب کم روک ولع ندف رطرب هکنوجو ردمزال كلر دنوس

 هسیا ماح یاس ناطاس یدیلفلوا تربغ هنسافطا ندمراص یفارطا ناه بویقاب

 زیزع هح هدمه و ینتحت ودنک مه هلا باتجا ندکمرک هنناق كرانثاخ رفن دنچ

 . یدقارب هب هر طاخحم یتابح كرادوجو

 ( یوم )



 گل = ۱٩۱

 رله رک ذت هتلود لاحرو ماظع رودصو مالسالاخییش هدامللا فصن بولک هیلاع باب

 مدقداتعمرب بولک + یلاع باب رحسلا ىلع یس هلحو یدلبا توعد كرهر دتا رب رحت

 ميلسناطاس هدهسیا شفلوا ناذبتسا ندهناهاش فرط هرزوا قلراو هن واه یارس

 شتارب هنیرارقو یار كنيلاع با نوت نوت یشیا حورشم هجور, یرلت رضح ناخ

 نمجنا دقع ناه هلغلوا رداص هنس دارا هرزوا قفلوا رب دت هحیلاعباب ندنغی دلوا

 . نایدشسا رادتا هتحلصم د اذم هللا تروشم
 یرجیکب بوک هنراهلکسا قیقد ناقو قاطراچ هلراقناق ةاط قاط اقشا هدلالخ لوا
 یرسرسو راکبو لاجحو یشاق ندنرلف رط رادکساو هطلغو هدکمتک هن رلهل شق

 یجنوبلاق زوب جاقرب یدبا هدکمعا قاحتلا هبایقشا بوک هلوبناتسا قاط قاط یهورک
 دما راک هنف رط لوسناتما توشلرب هلنا رانا ید

 ردقوب نعررض «هنسک هدرازابو قاوسا بولوب ترک یتعج كنقاق هلتروصو |
 تا( م نادیم ) كردبا توعد هقافنا یولقاحوا نوتبو كرهربو تانیمت هقلخ وید
 . را دراو هباضتفا تواقش یاضف نالشد ینادیم

 یرحیکبعاتسالا یدل ییدتباروبع هنسهق لوبناتسا ندهناشوط هلهجولوا كنيخابق

 یدیا راشعالپ وط هنفرش عماح هیناملس حابصلا ىلع یرابحاص زوسو یرارابتخا
 | هلکمنا توعد هنسوق اغا یرلنا بولک اغا ینطصم یح هوهق یشواچ شاب قاحوا
 ردن هراچ هنعفد كلالتخاو یشاب نانکس نالوا لک و یساغا یرحیکب هدنراقدراو
 هدب ولک هنسوق اغا رابدنفا نب ردص هللا مالسالا خيش لاوسلا یدل ندنرلودنک ود

 ردم وناقیک هنسوقاغا كنبدنفا مالسالاخبش قح اراشا بیست ینسغلوا تروشم

 باوج ود ردنوناقو ردراو یعوفو توا هدقدنلوا ددر ود ردمراو یعوفوو

 توعد نیردص هلا مالسالا خيش كره ردنوک ربخ هبیلاع باب هنیرزوا یرلمربو

 یدنفا را تح دحا یبا مور ردص و یدنفا هلنا ءاطع مالسالا خسش هلعمل وا

 هدار دام یسضاف لوساتساو یدنفا دشح د هداز یدنفا رشاع یلوطانا ردصو

 هلا دورو هنسوق اغا هدلاح یراقدلوا ولیتروا هلبا لاش یراشاب یدنقا دارم دم

 یراراسخا قاحوا موق هدقدنلوا هرواحم حادقا ةرادا زار و هرواشم زونه

 اهدنا ر در هشلاوب بوشلر هژراشادلوب وهدنک هم راهلشق زکیرب و تصخر هزب هله

 هی وید نوسلوا نایزو ررض هدرفر, یزس مهروک یدباه یخدیابناکس بوید
 ۰ راشمتک هنراهلشق هلکمر و تصخر هننراتع نع ككردا

 اغا یتیم هنخیدلوا هرزوا كمرک هرلهلشق ید یماط كنشاق هداشنا لوا هتشیا

 ( تدوج خرات ) 6 ۱۱ # ( نما دلج

 ناه كح روك ینغیدلاق هدنلا ودنک كشياو ینفیدلا نادم هعا كلالتخا اشاب یسوم
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 یال | یناکدرک رس راس هبا یرابحاض روسو راراتخا رک دلاتلاس ناک ند و ۵
 بولوا و هاکمارا هک یه ا رافعا مدرکس هدننادم تا بویلوشراق هلنا

aی رحیکی هلا قاشمو دهع دن و قاها د رحت یسهلج هدلحم ناشوا ریست  

 هامناغزق یغاحوا یجهبج بوردنوک رکسع كولب زو راددراقبج هنادیم ی راناغرق
 . رایدروتک هتنادم تا وشا ید یافت

 قوس لهاو شفلزک هدنرلهناخ قحیلوا هاک او رخ ندتفک یهورک ضرع لماو

 یسهیفخ تاملعت كنارک نالوا داف عنم ن ندا شعلو لوغخم ادو دس و راتاکد

 ا اف نو رد زكا فرط ىه كا هلا زارفا رکسع قارب رب هس رروا

 ردق و نمر رضه ەسمىك نوسلاق ناسا هم ,N ران اکد ) بوراقىح راحل وق

 هاسهطسا و رابدانم ود (ردن وا یاظن كل ود و یتحار كهللا داع قحا زج ورخ مز

 1 .رابد ردا توعدهننادیمتا یرابراحیکب هل اب ورایدرب و تدنماهقاخ كل رءریدتسا ادن

 ۱ هرازاب و قاوسا هحتس رس نابصو ناوسنو یدلحآ ران کد قاسلای اک هسزوا كنو

 ندفانصاو یدصت اقرا قحا نولاغوح تعج هدننادىم تاو یدلوا روکودک

 یعاص یجربس ینادم تا ندشردلوا ردنا یدعت هن کر كىملا یشر با

 ۱ ماس ناطاس هدقدنل وا ضرعەن واه یارس ندنف رط اشاب یسوم اتکا یدلوط هلا

 هلکمری دنا نصم و دس ین رلوق كنوباه یارس بوقروق هدایز یرلت رضح ناخ

 شمردنوک نواه طخ هعطقرب 1/4 با هدتنقح یناغلا كدیدج ماظن رار ۱

 ناب دنقآ نیردص هلا مالسالا خيش ردمرلراکص ولخ و نیما مرابحاعد املع) و

 یغج هل وا هدعاسم هنن رلسمتام' عح كر وهح و هدافا ین دل وا عوف كد دح ماظن

 ١ چ ندنکودا شمروس ود ( رانوسلا ترغو یس هتیعج كردنا هدهعرد
 ی رلما ص ادعام ندنو و مالعا یعفر كد دج ماظن هاقشا تح یدققا مالسالا

 یدل هتنادیم تا یرایدنفا یباک عیاقوو ینیما یوتف هلبا یشابناکس نوجما مالعتسا
 دیدج ماظن هد هسا شلو توقو ترثک ردقنیه اقشا تعح هکنوچ لاسرالا

 ۱ وا شمانوا لئاز زونه یرا ورد نال هاسنوفروف یک رح كرکسع

 افاپ یسوم ناه قر هلوا میرتسمو نونع 0 یرلکدتشیا یعفر كدىدح ماظن

 بویوق )وا ی انا قد نون وا ره شاف اخ هلبا سم رند

 ۳ وات یردو یدتنا یارخ یلم هسک ر نوا نالوا زوطسم هدنو هتشا
 . رای دید زرتسا ندزمهاشداب

 تطاسو تلود راشتسم ند هلاع تلود لاحر راتاذ نالوا ییاسالاروطسم هدرتفد وب

 ه رخ و یدتقا شا مهارب ١ نالوا فورعم ود ESS ا هدنماقم

E) 



 a ۱۱۳ جی

 تام کل رو یا یاد ا ۳9 ۳ مهار یجاح ی رطان ۱

 رکب وبا ینما هاج رضو كب دجا یرادرتفد دیدج دارتاو یدنفا دحا نص لکو

 دحا ا ند احر نواه نوردناو اغا فسو ياد اوو ىدا

 یان ناسق ندنسزدم هللا كب ته کا یجناتسوب و كب دحا یینیامو یدنفا

 . یدا یدتفا هللا فطل

 كلوماتسا ی دلوا ت كد دج ماظن نوحا یراملغاط هدب ولک مات ناننمطا هامقشا

 یس هدناف ر كنو نک Û بولوا هدف وا نالعا هلس هطساو رایدانم هدف رط يه

 تا نیم ر قز الو تس هتم زا اهد نرم ر ا

 | تع نع هنف رط یماح دما ناطاس وید مهدیک هننادیم تا كج هم هلن روک هدننادیم

 | هنن رلکوا یرابضعب ندنرلحما هنن هل راما تکرح بور دلاق نراقایب هرزوا كما

 | هن رزوا یراعد N ها راو زکشیا هن لالو كا ردسع بوک

  هیاروب رلرکسیضاق هلبا مالسالاخیش راو نماوعد در رک
 | هتعج ثنیدنقا مالسالاخیش را ر هلا راست هنس وق اغا روک ذم رفد هال راه د ناو نا

 , ةض عرب ههناهاش فرط یدنفا ها ین نده داوا روا زاظخا ید یا

 | ندا عمج هدننادىم تا هلا تد ی رلمسا كناد رب نوا رول ذم هنسالا و رب رج

 ۱ هدالاب نکل بودا تسونع راهطا هنعفر ك ع د دج ماظن یرالوق یرحک

 ۱ ول ود حا رک سه هسارولوا سرت یرلازج ك ار رو ۱

 یرلت مضح ناخ لس ناطلس هاکعا یطست و 9 ی راکحهدنا ماسق هدنرلهمزال

 یرورض هنمادعا كناود ییدوس یک نا کیا زامهق هنس رلناح كدافو هنتف احا

 یردص هنب رزوا توعد نالوا رک ذ یدفا مالسالاخ خشو شما هدعاسم

 ی دیاشمتک هبا ہقشا عج هلا باحصتسا ین رایکسا قاحوا رال و زعمیناس اکسو

 بولک هننادیم تا هدکلرب هللا یسضاق لوبناتساو نیردص یدنفا مالسالا خىش

 ه«یدنفامالسالا خيش ولناق یلدرب ندراقاع هدانا یراقدنلوا هماقا هدنس هبکت نادیم

 زوس هراقالسج یربدلاب یک مزب هدیویملبوس یرغوط یتی رش زس ) اباطخ
 كحدا هذخاّومود ( نسلکد نس نرو یوتف هدنسهعفو ه ردا زکسروهروشود

 یوتف یدنفا کلوا ندنب مدیا لکد مالسالا خیش تقولوا نب ) یدنفا مالسالا خش

 . ردشملنا تمذ هثربت هدایقشا دزن وید ( مملس نب شمریو

 هلکعا باج هنناي ید یی یدنفا بم یسهجاوخ یدنا مالسالا خش قلارا رب

 لو اقرب كشبا بولاق هدیلاع باب هدکلر هللا تلود لاحر یلاومو رودص راس

 . رلیدنا راکفاو هشیدنا راحود هلا راظتنا هراکماحتاو راکفلد هللا سرت ینغب دلا



 تروسم هدلاح ییدلوا هدقعانق یناغزق هتف ندسنتلا لا هلو سا اشاب یسوم

 . یدیا هدقمالایوا بودووآ هدیلاع باب یلود لاحرو املع هلیس هناهب
 ندنسارحا در تا عیرس رد دنر قل را رو ندشا شا درر تل لاحر

 یییبدت هعفادم هانقسشا هلا هناهاش رک اسع ادختکا میهاربا ناه قوب هراچ هقشب

 هش هرب ) یدفا نیدلاسمش لوزعم ندنترادص یلیامور نکرد مهدیا
 قمای و یهناق یزلام 3 ۵ دمش ا داب ر یتلود راشخ رفاکو هبفس

 مھارا کنوح ثح ربا ما هراهر حاط ر هلا ماتشدو بس كر هد درا

 ۱91 و فا فا ندلآ سمش یک نەدا ترانا هغقاب یزک | هتسک هبادتتک
 لابقا یم تسسمرس ندی دلوا حضاو لبلد هنفیدلوا شملا ربغت نوتب نوت كلاح

 تقولواو بولمبآ هرب ندر, یک رونابوا ندو وا ادختک مهاربا نالوا رورغو
 (مدک هزعرارب شمالاق شا قلعتم هزب هدارو هسا هلی وا) بونالک | ییهضق

 ۱ ۱ روع ملا بولسم هکر هلا دانا مهاربا یحاح یرظان هبرحم وید

 . رایدتیک هبهناسرت یدنفا مهار یحاحو هنغانوق ادختک میهاربا بوقلاق

 . مادعا راتاذ رک ذلا فلاس نالوا یبولطم كنابقشا اشاب یوم هوا هکرکم

 ندنفیدلوا شا ضرع هنویاه روضح ینفج هیلوا نکی یراتیمج قیرفت هخدفلوا
 هدیزس هکب دجا یجنبام هليا یدفا دجا یناکرس) یراترضح ناخ ماس ناطاس

 تصخر اد ( كروک ینسهراچ كركشا كراو رارولا ندلا داش شعا رارتسا

 یباکرسو یدقا هاربا جاحو ادختک ميهاربا) یخد هیائاب یمومو شمرو
 كتنسقا هللا رظن فرص ندنمادعا كرلنا ردراو هدهاعم هدزمن هلبا یدقا دا

 هنک ودبا شمرویب راعشاو صا وید (هلیروک یرادیق هدنروص ینیدلنوا نکی یعیاخت
 رکبو ینصو شم رک ذلا فلاس اما بویمهلوا تعنام دس هرایدنفا ھارا ینبم

 هدن واه یارس كب رک اش یشاب یجناتسوب و هدیلاع باب رلنوب بوبوقیلا یرایدنقا
 . یدلردنوک هیابقشا عمت یرلعوطقءرس هلبا مادعا اقونخم
 ۹ رد ناتد كکی نا یا بولوا کالا لصالاق یدسفا شع
 خسطمو بواوا شما کرک ناخد ندنلولحم اغا نانع یلکینالاس هد. و ینیما قدنص

 بولکهللوا هلاحا قالا هنسهدهع تفو تقو یتراظن بایوحو یراتناما هراو

 یسادضخیتک نوباه باکر هدنجورخ كنوباه یودرا حورشم هجورپ هرکوب

 روهظ یسهعفو یشاق وشا اقاعتم نکبشمک هنسهرص تلود یالکو زونه قرءلوا

 . یدلوا رودغم و لوتقم هللا

 روهظ هدنسهنس چوا نوا زوب یا نکی ندنسهتک یملق ناوید یدنفا یک

 ( ندا زا
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 ندکر لک بودک هرصم هللا نواه یودرا قرهلوا یکلک هدنرفس رصم ندبا

Eتفعو فاو هب همکح و هس ع مولع یدشلوا رقتسم هدنس رومامو یخد  

 هدن واه باکر هدنحورخ كلو اه یودرا هر و نغلوا فصتم هللا تقادصو

 كناشاپ یسوم نکیغوب یلخدمو عنص هدهدامر و یلحم ندبارعا بولوا یک و سیر
 یدنمدرد لوا هر و ندنه دلوا نورد ضد هب ودنک ینالوط ندصوصخر

 هطن هلکمر دشا دق هتک الف رتفد لوا ینمسا بوکح هتنناس ةد رطم هفص ید
 . یدلرب دلاق ندلاع ةف هللا ردع كلزك بجومالب یدوحو

 هدندورو هدامتسرد تولوا, نشا للونارفعز لتصسالاق یدشا یو
 بو وقوا یتمساو شعا لوخد هنغالاح هصاع هنا رض هلسلالد یراب رهشم

 ةر هدنسهجرد هله هرق ردق قجهلوا جاتحم هرخاو رولس وزاپ ردق قحهزاپ

 لاح ءدلاخ ییداوا ردان هند رازاب روقوا مدنبصرم تفولوا شعا رولسها
 ۱ هلسلروک ندا كما رو وزای نوسلوا قجردقوب نکیآ هدنفنص

 هنبرارومأم هناخشرض هابسلوا مدار ردبا تارادمو قلم هروک هنجانم كسك یه
 هدنتامدخ هلا رض بوابنروق ندقلاح كرهریدوس ییودنک بود رک وا ىدا

 راع بحاص هدعلو یرظان هحفک هدنروم تدمر یدالشا هغغل وا مادختسا

 هاتناماهناشرض هدنلزع كنيدنفا رک اش دحا یداماد هدنحرات یتلا نوا زویکیاو

 یا صو قوص یدلاق ا لوا ضراعمالب ردق هتقوو و یدلوا راکماک

 هورک هعفدوب یدوا هکر رک یسولفرط دیدج ماظن هدلاح ینیدلوا یناف رد
 . یدلتاف هنمولظم

 هءاوین هرکص ندنتافو كرد بولوا یلغوا كناشاپ دحا ندناریمریم كب رک اش

 مک ورا لاسررنازیشو ر یراکساخ ها ۵
 یسهرا هرکص ندقدلوا اغا یصاخ هلو و قالوقهرق هدیلاعباب كردا تسناوم

 | لا هنبلج بصنم قلیسشاب یجاتسوب مدقم یآ زوقط ندنوب بومک قوچ
 ءان هنغیدلوا شک بودک هزاغوب ًارومأم ندهناشاه فرط هعفد چاقر یدیشلوا
 كنابقشا یخدوا هلسلوا شلک هناسل ود شمکجهر دیک یسهسلا دیدج ماظن هراقاع
 هدنرب یاب یحناتسو هدن واه نوردنا یرورض قرهنلوب هدنسهرص یراب ولطم

 ۰ یدلربدتسا مادعا

 یادختک یدنفا نسح نسح هنیرزوا یرلمادعا حورشم هجورب ثمهبلایموم

 تلاح بولوا ینیما هناحشرض یدنفا دش دیسو باکر سدر یدنفا تلاحو باکر
 هب یدنفا ادس ندنسافلخ یدما یخد یتلاکو رک نالوا لحنم نددنا

 ۰یدلروس هبجوت



 سگ ۱۰۲ جی

 هدهسا دنل وا مادعا هلهح و وب یدرد ندناد ر نوا نالوا یرلب ولطم كناششا

 ثاتسهش ندنیدلوا نورم و نوردنا لاحر نالوا تنطلس ناکبانآ ییصا ضرع

 راب رک هن راو رهشو رکسع رادقمرب هدننادیم تا نوجا یس ر حو مست

 دعو شور كس رش هرانلوا سرتسد ید ندتلود فرط قرهللوا نیعت

 ۰ یدشفلوا

 میسن مهار ینعل ادختک مهار نالوا یدصف ءوس قده لواب لوا كناشاب یسوم

 یرادقوحوف اشاب لع لده نکا شمراو هتغانوق ندیلاعباب الا هج ور یدنفا

 ۳ ا عفاو ملات هرس یهمشح ناطلاد ك هاش وشآ كندا گاو ناسح

 هرکص ندفد هل راصا قاق هنس وف ی هقنل هرزوا قمش واص هف رط ر ارح توراو

 ینالکن دنرهفلق رکلود هابعاستا نوا ش ید نداروا كردبا تّهو هماح لیدبت

 و روک نالوا جات هناششا هدهسبا شمراو هنسهباخ كيهماف نوعا هداز

 ربخ هنقاط اقشا راس وید روبجاق ادختک مهاراو بویناط یرایضب ندنهورک

 راشعا هطاحا یفارطا كنهناخ یک ییدرک هورجما بوشود هنسهقرا كرهرب و

 ۱۳۱ وب نوا قماشواص هفرطرب هدنکبدنک هنغانوق ندنلامباب کولا
 ۱۳۱ ات یتیم لاعرد ےک ندنک وا شیوا نام نونا هتسفرآ
 بوراو ههناخ لوا یحزای نغلوا شلردنوک یسح زا اغا رضحم ندیلاعباب هوا

 هدک دنا ماست هنغللوف هقنل هلا جارخا ندنزخم یی دلوا ینتخ یادختک مهاربا

 رتهم نکرروتوک هننادیم تا هلتراقح عاونا بولا ییادختک ميهاربا ایقشا کهدنآ
 هنسوف یادم تاو وللا ندنناب ید رکفادتص د ص مان غا ىلع یسشاب

 بولطم ابقشا هج رکا بوناق هنیرزوا ود كيميق هعدنقا راشادلوب ناما هدن راکراک

 شعا قاثمو دهع هدنرلس هرزوا كماعا ضرعت هدرفر هقش ندناوذ نالوا |

 ۱ ا و هدهسا دلا هتمرآ ندنشیدنفا وفم ندبرافدلوا
 . را دلا هراب هراب ید ینسکیا بوروشوا جیلقو رحنخ ابقشا ندنغیدملوا

 هللا یهاوج تمیقذ رادقمرپ هدننورد هسک رب طابتحالالجال ادختک مهارا
 هلهحو وب نده دل وا قیمطا ناصحتسا رحنح نیس کا سوح و نوتلا رفاو ۱

 اقشا نکنشلوا رمشتنم هفارطا یهاوجو راند يهدنما بوشود هسک هدنمادعا |

 یسوم رار هلا رحنح درهبعا مک یتسنادرپ هلا حد و al یسهلح

 نکیا مزال كما میل لسا هلالاتس یجحدوا هحینل وصا كتف ولوا راشعا ملست هباشاب
 اهد ندلفاسا یهدننادم تا هلیسلوا شمنالوق یک شلوا ثراو هبادختک هاربا

 و تاپ ی دل وا صخش رب قلا
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< ۱۷۷ Bi 

 یلتفح دنول هدقدنلوا نالعا یتیدنلوا اغلا كنب رکسع دیدج ماظن حورمشم لاونمرب

 هدهسیا شمتک هفرطر یر یه نوااعاطا هناهاش رک اغ یهدنراهلشق رادکساو

 شمانوا لئاز زونه یسوقروق ددج ماظن نالوا رکیاح هدنرا ورد كنامقشا هنوخ

 دیدج ماظن نکیا رولپروتک هننادمتا هليا یوهو یاه ادختک مهاربا ندنک و دا

 لب رحییکب قاس كركو رلفاع ك رک هلکمنا روهط هعیاش ود یدصاب ینادبم یرکسع

 هغمقیچ ندنسوق رکید كناديم یمیک كرهبهنکچ ینیرکیدکی هلبا شالتو فوخ لاک .
 دوا ادب قلهقغراق بیرغر هدنادنم بودرکس هفجاق هننورد یراهلشق یک و
 | كرل روتک یادختک میهاربا هسل او یرلک قلنقشاش د هنهورک یعاسو یح ریس

 كردا روزو ربج هلا راه وص یرااغا نادبم كحمدا ققحت ینیدلوا یسیدلروک

 دیدج ماظن هکردبا تلالد ید هثداح وب هتسشیا رابدالپوط هنادمم هن یرک تل

 عقاو هدنهاکشس یماح دحا ناطاس هدب ونلوا باج هنوباه باب یرادقمرب كنم رکسع

 یسهدکت واقش رب رحیکت EIN ها NLS اک هدننادم تا

 که را هب نشعا راقهلوا ناشر هننرلودنک ودنک اقا یهدنادم تا نالوا
 | نوجا قمالاق لح هریدنرب هل و ماسنا تنایخ ماقمعاق نالوا روهج روما ردم

 ۱ . یدشم ر دتا اغلا یرکسع دیدج ماظن هللا لافعا یمیلس ناطاس لواب لوا

 | تارابخا لبخ همیلح ملتس ناطلس هدیاب وب ندسفرط یراافا نوباه نوردناو
 تما ندمزوب مب نوسلکود ناق نوجا من هدهسیا شلوب عوقو ید هناهاوخ ربخ
 . ردشماقل و هدنسهعاد هعفادمو تمواقم الصا رد نوسلک ررض هد

 | لصالایف ردفورعموید هداز یشاب یه رع هکیدنفا مسن ميهاربا هیلایموم موحیم
 | كنسهدلاو طقف ردنلغوا كسدنفادمحا نالوا یعاما كف رشعماحر هد وخ دح رس

 هلغغوب كچ وک كب هدنتافو كنب رد و رداغا دم یسشاب یه رع نتوخ یرد

 یلاع هاکرد اغا دم هدنرفص ییا ناسکس زو كس بولاق هدنسهسرت رخ كناغا دمت

 قال وا نوذام کبک هتفامتسرد هدنراب ترد ناسکتس قزتهلول نینشا یاب لع

 | مدنعواب هدشر نشو نشمروتک هداعنزد هدکلر ید یسدلاو زنا یدقا مهار

 دڅ یدا شمریدتسا ا هنسهط وا یلاعردص ا كش هنر اک نا

 تاذرب هدنمان افا دم نالوا یشاب یجهیرع ینسهدلاو كنیدنقا میهاربا هدننافو كناغ
 ۰ یدشعا دن ات ید هلتهح و یقل قاشا یه ع ندنکب دلا و

 یودراهدنس هنس کیا زو کیا كم كردنا زت هحملق ندش دلوا تاذر نیطف تاغ

 رادرهم هبیدنفا مهاربا نالوا یسادختک نوباه باکر هرکس ندنجورخ كنوباه
 قلم وکم هدنن رادص كناشاتنعو ال هقیاخ رس مدت هط EE هرکصتدمر و



 شل واراسعا دن هاشلادخنک یمظع ترادص هدنح رات چوا نوا زوکاو راکماک هلا

e ۱۰۸ زیح 

 نوباه باکر هدنتک رح هنیرزوا رصم كنوباه یودرا هلغلرادرس اشاپ ایض ًاقاعتمو
 هتداعسرد كنوناه یودرا هدنسهنس ىلا نوا یدا شلاق هدنداعسرد هاغلادختک

 تحارتسا طاس طس هدنسهناخ هلا لاصفا یعسط قرهلوت ماتخ یتمدخ هدنندوع

 ناطاس اکیا هدعن یدلوا یلاعردص یادختک انا هدنشرات ید نوا قحا بودا

 هلا هاسو ون و یدلروس تام هوالع هودنک یتمدخ ینلادختک كن راترضح

 یدلو قر اهد هبنرب یذوفنو ردق قرهقبج بورک هنویاه روضح هدقلارا
 شلوط ینهذ هلبسهمباش ترهش كن آ هدک راک هترادص اشاب لعایسا ظفاح نکل

 كمروشود ندهناهاش رظن هلکمروک یاغم هلالقتسا ودنک یذوفن كنا ندنکودا

 راکفا هدنقح ندننیدلوا روم نکمشعا داحاو عینصت رلارتفاو داسف قوجر نوجا

 یسهعفو هنردا تاهن بوشود هنسادوس كمروشود ندزو وا هللا ربغت ینهموع

 ۳ ۱ سم كن سودنک نالو كنآ ید ادختک مدکدتا تادا
 قرهنلوا ینن و لرع اشاپ لیعاسا نکا راطخا هیالاب لع یغیدلوا ندتحلصم
 نوک یه ند دارا لاکر هناکولم داع هدنقح هدهسیاشفلوا لزع یخدوا یسادرف

SELهرزوا كما تراظن هبهبلع تلودروما عیج بوراو هیلاع باب یر  

 كينو یدروشود هسان ٌةنسلا نوتب نوتب یهیلایموم هسیا تروصوب بولوا رومام
 ان و وشن داسف مت یدک | كناشاپ لبعاساو هغفلوا وع اکا هسا رولمای هره دیو

 ییراظن هب رفس تامهم كح دا روهظ یرفس هسور هدانا لوا هتشيا یدالشا هغل وب

 اشاپ یسوم نالوا ماقمعاق هلغفلوب هدنتح یسهبموم تراظن كاهيلایموم ءیدقا یخد

 قامو صصم هداعلا قوف ربارب هلبا رشن ینسهعیاش ردتاود رظان ادختک ميهاربا

 و و : هکر وشبوغو ها قرهقس هن رزواكنآ ی اصم نوت و لافغا ینا كردبا
 كناشاب لعامما ندنتلالاو لاغشاهلا هلاوح اک !یداوم هلم اب ردق هبهحنراو هنسرلاوعد

 مهف زبت هللا یعوم ءیدنفا هلکمنا لامهیب یعس کمچ یناوصحم كلداسف مخت یدک أ

 ندف رطرب و شلاط هراکفارح هلا لاغشا ترثک هدلاحینب دلوا تاذر شیدنارودو

 ینندروق كناشاب یسوم هلتهج ینیدلوا شلاق هدنلاع كلربخ هللا لاقا هئشن یخد

 جاتنا یراقلاف كلدلک هرطاخ لصن یربغت كنهیمومع راکفاو یدمهبالکا یرلداسف

 هحعدقم یتحبولوا یداتعاهدایز كب ههبنس تاهجوت یدمهدناروصت ینکج هل هدیا

 ررصیا یزمغایا مزب هکدتبا تحیصن نوجا داشرا یتسودنک یناهاوخریخ ضبب
 رر بولغاط هددحاو نا یرکسع ددج ماظن ییدنووک هکولاح شعا راد ردقوب

 بوروتک هج نادم نانکرب نانک یتسودنک ایقسشا بالک قاطربو رایدتک هفرط
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e ۱۵ جی 

 هد قالخاو فتاو هروما قلاقد هحللا ففخو هحهل شوخ رل دتا هراب هراب

 تافصلالیج تاذرب زاس هراچ ےرکو زاون رطاخ ممهلا عیدی و قلا عیرس فصتم هلا

 هعساو ةحر هلع هللا ةهحر شعا

 قتراو یدلوا شما ارحا ینضیغ نالوا هدهجرد یحرب اشاب یسوم هاسمادعا كنا

 ید لذارا اطر ناروا مد ندکل رحیکب یدلا نادیم نوتب نوت نابصع

 ۰ یدلوب تصرف هتیاسف و ضرع یارجا
 تمدخ نسح هتلود هدر كس رکسع دیدج ماظن نولوا یسهدو و لود یتجع

 دم ندبا تیّژر ییروما هدنداعسرد كناغا مهاربا یلغوا دحا یحاح نالوا شعا
 هتشاو تو وط صاخشا لذارا رقت جاقرب ندنرانقحاق یو یهراع و زحاعر مان

 رای دلهراپ بوروتوک هتنادیم تا كرهبد ردیسادختک وق كنيلغوا دحا یحاح هدوب

 نابلوا ىلا هدشيا رب هسردک هاب وب قرهلوا لاثمرب اف كب هضارغا باحا هسیا وب
 هتفکر ب نوتنوتب تکلعو تلود لاوحاو هتشک هدنلا لفاسا اطر كراهانکیب هج

 یارجا سکیه ردکعد هنو یرارابتخا قاحواو یرلاغا نادیم ندنکح هام هلوا

 مزب دعبامف ردیمشیا رولوا قمهلدراپ بوروتک هنادیم یمدآ کیدتسیا نوجا ضرغ
 هراپ هسیا زدنا تراسج هنفالخ مک ره نوسلروا هکسفرب هبهنسکرب هقدلوا زمملع
 یدنلا کوا كغلاق هلتروصوو رایدردتا ادن رالالد وسب وس وید زرابا هراب

 یرلقجهلوا تکالف راچود بجوم الب كرامدا قوج كب هدروغوا وب هسخو
 . یدا راکرد

 كروهح هرزوا قفلوا تشت هنسافطا هلغلو تدش ۱ ا هلهج و و

 نام ندیاتاق یر ام طیعاب ا هب راما تا
 عفر یدیدج داربا) هاکلری و باوج ويد ردسلر دلاق كددج دارا هدقدلروس

 طخ ود ( نسهراقح رالالد هرازایو قاوسا بوردنوک ربخ هنادیم مدتنا تنعلو

 ضع هدهسیا یدنلوا قوس رابدام فرط فرط هاهحولوا نیغلوا رداص نواه

 دتشم هکدتک داسفو هنتف شتاو یدلوا یسهدناف چیه ید كنوب ندنغیدلوا هقشب

 . یدقبج هنادبم ىح یسهظفاحم كرلهدازهش قرهلوا دادنمو
 كني راترضح ناخ دیم ا دبع ناکمتنج زکلای ندهینانع ءهلالس تقولوا : ههل وش
 . ناخ میلس ناطاس بولوا یرلهدازهش ییا مان دوم ناطلسو ینطصم ناطاس

 | هلالس هسلوا لاحر ههدازهش ییاو ندشدلوا یدالوا ه سیا كنم راترضح ۱

 | مدقاو ما یراهظفاح موزا كراو ندنغجەهلوا شلو ضارقا هننامع ءیهاطط |

 هب رکسع فئاوط هکیدنا یتسوا یدنکیا هلققلوا نارد یسهعلاطم یت دلوا



 بو رد رامدا دمشمو نما ندررفرط زروال هو

 سگ ۱۷۰ جی

 ندماظع یاملع هدقدنلوا ضرع هما ناطاس تشک هسرزوا ی رلع د زکحهدا

 ود رلتوسشا ماق هناکدازهش هظفاع نواک هنوناه یارس یر ندواقاحوا هل ر

 رودص رادتنالایدا هنباخشنا كنم رب ندنفرط یدنفا مالسالا خیش هلتمروس دارا
 بولوا یرای ریش لوا ماما ندنراولهاب ییا مور طقف بودا ااو فاکتسا املع

 ۱۳۱ او یدقآ دن شورد طفاح نالوا قلم ود ماما را
 كتمدخ و کولا رلیدلردنوک هنوباه یارس هدکلر هلا اغا نامع ی ِ شات ا

 3 نارک «یدفا شیورد نالوا یهاشداب ص وصخ غارح هدایز ندسکر ره یلوبق |

 ارز ىدا 5 یحهسهدنا لوق هسلوا رادهصح ندساسنا 4 همشو یدنا مزال |

 تب صر هقش ندنو بولوا لوا ماما هدعبو ینات ماما نکیا یبطخ ةف وضایا
 هبملع بناص یاهتنم قرهلوا یهاشداب هصوصخم تبانع د رګ هدلاح الا یرکدو

 ۱ 9 بن لواط هتلوا شمقنح ردق هنسهبا يلرکساضاف ییا مور نالوا

 0 مرام یارش ا هو ترؤمامر هلو ندقارط اقا

 ناطاس هداز ندیشره هداموب و ررلکد جاتح هناس شدلوا شارب چوک ر دقه هروک

 هن یلاع باب قرهلوا فساتم هم یروشا یالوط ندنو تح یدیشعا رثات همیاس

 ردمنیع رونو مدالوا مع رلهدازهش ردقوب مترذ من ) بوردنوک نواه طب

 ا تلودو هتضارقنا كتهسنامع یک اب ههلساس لبا دصق ءوس هرلنا نم هتلاذاعم
 0 هما رام هل یرات ا هللا ردمش ر ولکه رطاخ و لاخ GER قلوا باس ةلالحمضا ۱

 طخ ولو یدا شمروم ود ( نوسلبا نوزفا زور ین رمع كرلنا یراب بانج
 ماما یدا اعا به املع نالوا دوح وم هدقدنل وا تارق هدىلاع باب نواه ۱

 قل رط یندلوا یتحتسم ای وک هلغلوا فب رح نادانرب هرم یب ندتناسنا هسیا ماندب

 هلا دورو هواه یارس اور ی قرهلوا طسنم یک نا طض صمر ندهبملع

 ۱۳۳۱۱۱ سر رسا ا هزوس ندر تشوا:هدنوخ د هنوباف روضح
 8 رخ یاهح ۲ ميهاربا كدتا رابتعا اک مهاربا لدمایب ییردق كرزو

 6 | ناه نس مدنهه دن | مازلا یتله را تاق و ردهبس يا ندرش كا ی یدّتسا ۱

 مادعا یدلاق زا یربزو قداص یک اشاب لععامسا هل زوس كلنا دا كلم مامز ماست |

 ےب راترضح ناخ میلس ناطاس یک ردبا باطخ هسان داحا كرد ( كدزایهدیا
 رای رهش هلخمقح ه ریشط بونا وا اغا ناهع ندنکلزرسداو كنا كحدا ںاتتع

 0 ر ا تار روو ی یدنفا: یرات ریضح هلا نا |
 . ردراشمنا عفد ندنرلن وباه

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 



 تگ ۱۷۱ قیح

 فرح رشآرب ارس هم رب وا ردد ر یخدوب هتشيا هتشیدل وا شک ااف كر

 كناضقرب نالوا شرب و هبودنک قرهلوا قلهرا هللا زارحا ینسهبنر كل رکسعیضاق
 مهار ندعانواو رویلپا تیاکش نوجا ییدمهرب و همازتلا ینسهیعرش تموکح
 بصانمهکوبلاح روياپ وس یوی یخد هدنوباه روضح هدنقاس یعذو حدق كنادختک
 كلو ندنغدلوا ا 0 كب "القع و اعرش ثمر و همازتلا ییههعرش

 باج او ردندداوم قجهلوا تیحودع «یدایو ترخآ رخذ هیادختک میهاربا ینم
 هل وا ادا هسلوا قحهللوا دادعت رلروصف نالوا شملاپ هح ود هللا لاحو تقو

 رد سل ر دنلوب هدهبملع هسر كور ر هل و كصخش لهاح زسه راو زسراعر

 قح هدالک | روت هماوع هدب وقح هادم هدلالتخا مایا هل و هحنمکح كنقولوا

 ینلاح كره رط رکید قترا قحیلوا لخاد سان لفاسا هلوقموا هن رط املع
 . یلمالکا هلبا سابق ندنا

 یناصع لاحرد هدب وک هنشاب كنب رکسع دیدج ماظن تاذلاب ماس ناطاس آرظن هلاحوش
 تک ار نالوا یداتعم نکیآ مزال تعا مظنتو حالصا ندنساسا یتاود ا بیدآت

 یهملعم رک اسع درو هدوجو E هم وب و یدوط ینو تعالمو

 هدوهس كب توق مظتنم رب هل وا قحهلوا تمالس رادم هتلود یدسا وح هدنارب

 هدن را كلود هوخ نوش نیس ینا قلا هیوزفا تو ی نا
 . یدلوا ماشخا هلبا راشک اشک وللتهو و یدلاق

 یهدیفصا باو هدنسهلشق كش شم املع یهدنتبعم ها مالسالاخیش هحک لوا
 لومناتسا ؛یلاهارابدلاق هدنسهناخ یدنفا قراع هداز برعاملعلا سر ید رابدتفا

 رظتنم هحاصو رحتمو رگفتم ود قحهلا كلر هن لالتخاو قج هلوا هن نزای ید
 نداق كنافطعم ناطاس هدازهش هدنرلهدار ترد تعاس هحک و دل وا

 ندکدتا تحاصم هنامرح هليا اقشا ناکدرکرس بوراو ههاشق ًافخ اغا نح زلادنع
 : ردشملا تدوع و

 ندراک ولاحرهلعفر لدیدح ماظن د رح یمام كرلابروز ًارظن هلاوحا قاسو قابس

 مالسالا خش یتح بولوا ترابع ندنراصوصخ یمادعا كنانک یرلکدتسا بولطم

 اغا ینطصم یشاق هدن رلکدتبا سلجم دقع هلرلایروز هدب ولک هتنادیم تاادتسا املع هليا

 هلیلوب یخ رج ااد ردیک تعاسوب هتشيا زمهاشداپ  بوراقبج ینتعاس ندننبوق
 ( ردشن وا ملام هنارودو زحاح هتک وا نورک رلکج و هر ندحراخ نل ر ود

 كلاحر نالوا نولطم قحا ما صو حسمات یک ودا همذلا یر كتنطلس یرط ود

 ملخ و ماود هدناکی رحت ندالاب ماع نکل یدیشا حرصت یفیدلوا ترابع ندنراهلازا
 . یدروبهللوا مادقاو یعس هکمریدتا جاتنا یتسهیضق یناطاس
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 یخد رش بولوا ینوک یحنرب یمرکی كلوالاعیبر هک هعج موب یسادرف هیلع ءان

 رسو یرالوزعم یشابناکسو اغا فراع یشابناکس حابصلالع یدیا هدنوح جرب
 بوراو «یمالسالاخش روضح یرلبحاص زوسو یرارابتخا قاحواو رابجانروط
 كروهج یدللوا عفر دیدج ماظن یدلاق تحاصمر قترا) رادسالایدل ههرواشم

 افتخایراضع كرانلوا بولطم ندلاحر یدلبا هدعاسمهاشدای ید هنن رلکدتسا راس

 سکیهونوساغاط تعج رولبروک یرادق هقدنلوب روب هنلوا سج هدهسبا شما

 راششخو هرو نوسلریدک رانعلخ هنیرا هدرک رس زاغوب نوسلکح هنیرب ولرپ
 ققا شاط هلید ندش دلوا یک ود قشناط نشا کن وخ هدک داند (نوسلر و

 هرلهدرک رسو هراغوشاب اهد هرک رب كراو) یدنفا مالسالاخسش قرهلوا ندنلیق

 هنسق ترد جواندرارایتخا هلکعد ( ردیماع ردیمراو یرللژوسمر اهد كلدا لاوس

 هراو ید را هدرک رس هتنرزوا یراعا هدافابوراو هلحم یرلقدلوا كرل هدرک رس

 هلع نالوا رعت هاکز ام هدننادىم تا | یرکسع بود غهشلبوس هلا زعاره هر

 هلکمشود هغایا زوس هرزوا كنو رايد شرک هب هرواحمو هرک اذم اسور هلا عج

 ام EE ند سوه هو سوه زاسان هنارترب ندسس هو سسر ندافقره ۱

 فرط هنیرالوا ناکماو لمحت راد زا جراخ هلکلک هروهظ سمتام عاونا
 بولک مزال كلدبا عاقا یهورک ابقشاو كلربو باوج هلبا در ندیمالسالاخسش

 اا بولوا مم 2 تاع یالتسم یدنفا راتخو ر مسیاو یوکس یدنفا مالسالاخشو

 قرهلوا هدنس 0 هدح و ماکتم ندنغ دلوا مدار قوطن هسا هداز دام یسضاق

 ضغ هداز دا یوارلالع ةدهعلاو یدلاق 6 | زوس هحتلود هاکو هخاح وا هک

 ثاهاشدایوب دعب نم هلبادورو ههطوا نالوا ایقشا دیدانص عم هلغمالکا یییخ

 راهدرکر س هسیا هنیه شملبوسزوسرب هقشب دوخای شع د ردیمروصتم تینما ندنف رط
 ۰. یدلا كنر هقشب شیا هرکص ندد دّسا تد وغ هلا تح اضم اھل هلا

 هنناپ كنیدنقا هلاءاطع مالسالاخ مش هللا بضغو مشخ راهظا ایقشا هورک : هک هوش
 یدری و هنب رالا كن هملظ قاط رب یت ود مامز قوبیلالقتسا هدتطاس كمیلس ناطاس بولک

 ۱۱۳۱ غ ودا لوغشم هلا یساوهش یاوهو ناسف قاذم یسودنک

 بدازا جراخ یک كنوب اهدو كرد راروب هديا یدعت و مغ عاونا هایاعر و ارقف ید

 ندتقفاوم هرلنو یخد راضحو اتفتسا یتح مدعو تح كتفالخ كردبا رلارتفا

 یوتف هنعلخ كميلس ناطلس یدنفا هللاءاطع هن رزوا یراعا اما ینغیدملوا هراچ یربغ

 رانا ندنغب دلوا شملا توعدو بلط یخد یاملع نانو هدیلاع باب قحا بور و

 راد راک هننادسم تا یخد

 گر
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 دا صو ا بلم لا ی. وأ دفح و ك تاع ندرودص هدانا لوا هتشا

 قلالو )و تردایم ه هرواحمو هثحاس ها ۴ رس هدا هاتسم عاخ یدنفا هداز

 (زکلوا غراف ندنسادوس لح قترا یدتبا هدعاسم هزکلوئسم ره هاشداب ررلکد

 هدصوصخ و ای وک ق رهل واهعضا وم ین د ییطصمیجن اغ زق هدهرصیراکدتنا تحصن ود

 هاشداپ) ناملس یلدر وباب ندنراشادقرا كنيغاىق و رایوس زوس راد هنعانقا كرلابروز

 ةدهن و رولس هدا قاهاشداب هزب وا ه هرکص ندمش یدرک تبناسق هنس هرا لوق هلآ
 نکیآرابا هرواحم و هب واج ود () هرب و هطبار هب هداموب ناه زرولس هدا قللوق کا زب

 ندروغوا رب رکسع بون وقوا هحاف هنس ولج كنافطصم ناطلس هدننادس تا هدح راخ

 شعدآ ايت کو ) یدنفا هللا ء اطع قحبل و رارف یشا سولح هلغمشغاح ود نامآ

Eیاشعد ( زکسرالبا سالعا فوزا انکار  

 هدابزاهد ) راشعد (یموسلوا مدآ زوش )شعد ( مرتسارکسع م هدک زکلا ن )

 هنوباه یارس مهیا قیفرت رکسع كيب کیا هزکتیعم لزوک كب» شعد ( نوسلوا
 راشعد (رولوا مدآ كسب یر کب ردق هحراو

 یرالوزعم یئابناکس هلرکسعقارم ینا هرزوا قلوا رغ كن ییا هتسوزوا کنه

 تکرح ندننادیم تآ هلا یالآ بولا یمالعا یاملعو مالسالاخیش ولقاح وا راسو

 ندیمالسالاخیش فرط نوجا یسامرکه ن واهیارس كدرفر ند رکسع هدن رلکدتسا
 ثكت وناه با ی راقارم و بوراو هنهاکشس نواه یارس رکسع هاغمل وا هیات قص

 هدک رک هب یلاع باب هدکل ر هاساقفر خد مالسالاخیش رابدروط بوکید هنفرط ییا

 س ا م یبدک او لاقتسا ناسنج همداق ها تشاشب لاک اشاب یسوم

 هلا a هلا هوس ا ید یلاحر ر ییاعباب یدلوا لاسلا مر رفهلآ تور

 ۰ ران دل وا لوغشم هلک رادن هتناوند

 د واه نوردنا هدکلوب ها اغا ینابناکس) اباطخ به یدنفا بینم یدنفا هللاءاطع
 | ناطاسو ینتحارتسا كنمدنفا یرالوق هلح بوروک ینمدنفا ےلس ناطلاسو نوراو
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 ِ تر

 ا و ا ا

 یدنفا بنم هدک دد ( كدبا هدافا ی رلکدشبا بولطم ینتطلس كنمدنفا یفطصم

 یتمدح و نو ود دلکعد ( و و هقع ندتمدخ و ی زکیدا مرکو فطل )

 ۱ بود ( نعلاو تو لا ىلع ) كح دا فیلکت هب یدنفا د فضح یرکسعضاق یلوطانا

DLE۱ داداش هو حتفو دودشم رلوف د طقف رلبدتم ک هواه یارس دو شا  

 | تعسصا هلیسولح كنافطصم ناطلس هبلع ءانس ردا تدوع هاغلوا دوقفم ییاسا

 وی زو بولبزاب هرک دن هنساغا هداعسلاراد نام ینفجهملغاط لرکسع هخ دل وا ماما
  هداعسلارادیدنل وا لاسرا هن و اه نوردنآ ندنسوف همشح قوغص هل دب یعالوف هرف

 ۲ ماند ماس ناطاس نب کف د ت دا ل کرو ناف
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 ۱ هشوک درب د ) یا ز زعلاربدقت كاذ) و 0 1 هک ا 1 هندی یک

 | بوراو هوباه مرح راجانو كاردا ینفیدلاق هراچ یرغ ندقل تغارف به

 هلکما ك ر هب افطصم ناطاس ىح و جا

 هنارو رب هلراوارا سلح عمشهن مدر وکر حسد«تاعمش ىدا رک امرک یر هلراهنا رب هحییک

 یربخ ندورجما كنوراشبط نکیسشلوا یلاح قفاوم كنوباه نوردنا یل ام كنت
 ۱ یحمخآ اشاب ماقمعاق نوجا علف هسا | زاماجآ یرلوق نواه یارس داش ندخدملوا |

 ۰ یدبا لوغشم هلک رادت

 یارس نده دلوا شعالبوط هفرط ور به كالهاع و هاشم تاردق هتقولوا |

 یاهناقشا هو رک ویدشلوط رانادم وقاقز ی هدنراف رطهبف وص الا ویاع بابو نواه |

 ود زرتسا ی زع دنفا ییطصم ناطاس رونمتسا یمیلس ناطاس هرزوا یراقدنلوا ملعت ۱

 | بوق هلا تربح رظن هلاحو لاحرو اماع ی هدیلاع باب رایدیا هدکعا دایرف

 ۱ یا وید رازو هروط هاد ران وب یس رف رب كنانقشا نکیا هدقمروط
 تکلع ماظتنا نمشدو تلود نناخ اشاب یسوم کنوح ردا تک رح یرغوط

 ولردیه و هام هدنمللعت اقشا ییاهن هل واما یدزمتسلا ر E مظتنم و 2 ندشدل وا

 یدتسا هل و یابقشا ندتلا لا ندشدلوا رداق هتسارحا تكسرلهروانم داسفو هنتف

 هننادىم موق هلبادورو هبیصا باب هلهجولوا یسهقرفرب كنابقشا یداروناللوق ی ا

 El كمالسالاخیش كب هلادح یک و یئابشواچ هدنراقدلوا زادنا هلغلغ

 آکر ر قحهلوا انف شا هسا رونلوا فقوت اهد زکسروسروط هن
 یالا هدماکنه ینیدنلوا تمنع هنوباه یارس هللا تک رحو مايقناه هلکعد م هدیک

SEیدلوا ادم هلغلغر هدنهاکشب  . 

 یسهناخ راکرابزرد نکیا رولبروتک هنسوق اشاب ELE ا

 . راشل هراب بوروشوا هرادغو رحنخ یسهقاط ی و
 لیاخ ندا تافو نکیآ یطفاح نتوخ بوقبح ندنللادختک هزخ هبلا یعوم ربم
 بولاق سکس رار هلا كب لبعاسا یردار هدننافو كرد ردیلغوا كناشاپ
 كمسلس ناطاس هدازهشقرهلوا غارج هنواه نوردنا هدنرود ثلا یافطصم ناطاس

 كب لنعمسا یتح بوشود ندلاقا هدنسولج كد ناطاس یدنا راشفلو هدنتمدخ

 كب دمج ا هدنسولج كمناس ناطاس هدعب یدشنلوا جارخا هرشط ندنواه نوردا

 هد را رهش دز و لتا هنسهعفر تمدخ كاحسامو لخاد هن دادع یراب رهش یان رف

 هدد وهعم رفد یمسا هلغغلو ندنوردنا لاحر مطاعا قرهلوا لمو لوبقم تاغ
 س هد وق موق هرزوا قمشواص هف رط رب هللا تنیهو یز لیدس ندنیدل وا حردنم

 هجور نکیا را رب باب راث وا رومام ا 2 هدهسلا شا افتخا هد هناخ

 ( حورشم زا
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 نیعلادحاو رای داباهراپ هراپ بوشوا ابقشا هدنهاکشس یسوق همشج قوغوص حورشم

 . هلع هللاهحر شعا زاتم تاذ رب زاس راک زاونلد نوللا رمسا

 نت عیاقوو یسولج كبار یافطصم ناطاس »

 سیامو ىج رب یعرکب كلوالاعسر الاب هجورب نوجا سالجا یبار یافطصم هتشیا
 ثكک دجحا تخح نالوا م زاع هن واه باب ندنلاع باب ینوک هعج ید نوا كنمور

 وند زرتسا یزعدنقا یطصم ناطلس هرات رسکی و دردم شا سرا هراب شه
 | مالسالاخش رایج وقهدن راقدراوهن و اه باب كل رهدیشیا یرلهناشهدم هحبصی راکدتا

 روا ورک هل راجا ین وق یرلکدروک یتاود لاحرو املع هلا اشاب ماقممیاقو

  زکلاپ هدنراقدراو هبهداعسسلا باب ناف وا داشک هرزوا لاونم و ید وق

 | هلا لوصو هلع نالوا رعت هفصو لوخد ورا اشاب ماقهعاق هللا مالسالا خش
 . رایدل وا رظتنم هدیدح رای رهش مودق

 لباراکدن ینسهم رک تبآ ( ءاشت نم كلملاعزنتو ءاشت نم كلملا ىتؤت ) یدنفا هللا ءاطع

 هراچ هک ی دیش اراعشاو غابت هنار کاپ روهناکزان ردقلواهمیلسناطاس ی هیضمان تق

 نآ ) ندمهالک | ییدلوا یدنقا هل ءاطع ینمشد شاب كنسودنک الاح یاس ناطاس

 دش ا یدنش تموم ات ناو ش لار ی

 ف وط و وب نااتش هاو زا م 8 رەلوا ىلاحسح RS ام كنت

Kyنامارخ هرشط ندن واه مرح یخد ییطصم ناطاس هحنقف و (اکیرب ارالدورس  

 تولک هنس هط وا فرش هف رخ و تعس اشاب ماقمک اق ا مالسالا خش ادا هدفقدل وا

 یاها یرلاغا نواه نو ردنا اقاعتمو تقف وم یاعدتسا هلا لسو هب هب وم تساحور

 أ ن لوا ا هدنهاکشد دا باب ۵ تار تم هر هصاخ تعس

 هلا سولج عبار یافطصم ناطاس هدنرورم هققد شب زوتوا یش تعاس هن وباه

 ناه ندشدلوا شک زار کو شک رهط تقوو یدنلوا ماتشا هماع بس

 نوک لکو دافن یلا یمن لک) یدناق یزاع هم كلرهبدیا یتامالس هنعماح هبفوصایا

 . ( لازبالو لوزبال یالاوه لاو لاوز ىلا كلام لک داسف ىلا

 كب روفیطو كب يلع هداز شاپ روفیطو اغا ناملس ند هطوا صاخ نوک لوا

 ۱ و الع ید یتمدح ی کی روفط تولوا مک هلاتمدخ تالبحس ام

 2 ردشلروم تبرومام

 روما هدن راکدّنا تدوع هتنادم تا هلا یرلهعوجخ ته یکسعو املع هعسلا دعإ

 . ردشلدبا مادعا نوا وط یدتقا مهار ا یجاح یرظطان هب رح

 هدنح و رخ هساح یل امور كنو اه یودرا هدنحرات يا نوش هلا یوم *یدنفا



 لاعردص ءیوتکم هدنناش ناوفنع ردمودخ كندنفا كیلبعاسا نالوا رادرتفد

 ینطصم جام هداز یعاما رایقاحم نانلوب باتکلاسئر نکا هرزوا ماود هنسهطوا
 اررکم هدسو هفلخرس ةعفد هایسهسالم كنا ادس هبرهص تبارق هبیدنفا

 قرهلوافداصم هنماکنهروک دم رفس ینلحوتکم هبا هفد .یدشلوا یحشوتکم

 شلوا یمادختک نواه باکر هلا تدوع هتداعسرد نکیا هدنساتشم قحسور

 قحیلوا مظعا ردص اقاعتم اشا نسح یزاغ نالوا یناح مصخ وربندهتوا هدهسيا

 هزاخ بناح هلبا لاصحتسا یتناما هرص هرزوا قمراتروق یتسهش ندسلا كلا

 هجرت بحاص هلکعا تافو E دوا اشاب نسح بوراو

 بودک هنو اه یودرا هلسصنم هساحم شاب هرکصندک رلک بودیا جح ها رف یاها

 . یدلوا یلاع ردص یادختک هلاصالاب هدننرادص اشا كلمو یرلک

 تابوبح و یتلرادرتفد دیدج داراو یتاما هناسرنو قلرادرتفد اررکم لاصف الادعب
 هدندورو هتداعسرد كنساعود زیلکنا هدلاح ییریکهدبا رود ییراصنم یتراظن

 كندنفالع یلهروم نانو یرظان هرحروما ینلزسماظن كنتامزاول هرماع هناسرت

 یرطات هب رحم روما هجرت بحاص هن ر قر هنلوا لزع هلغغل وا لح هنکلزستقاب

 ۳۱۱ نشو هدازاصا ردان لم هدروماردخو هام هدتاتک رف یدناوا صن
 ردم كنسهعرفتم طاصم 5 ور ندشادب كد دج ماظن ۳ ناکعو راق و

 ماس ناطاس هلبسح قلوا یروصمو لکشم كنهدیدج تا ارجا هعو یردمو |

 ندهلع تلود لاحر مظاعا نالوا یرظن نسح لاک رهظم كنبراترضح ناخ

 وندهمتس یلزک سانلانب و بیعمو حودقم هللا كاستحمو قلرادغ طقف بولوا

 . یدلوا رودغمو لوتقم هدندب ایقشا حریب ٌماطرب یخدوا ارت ین یاب تلخ

 " ندک دتک هبهناسرتندیلاع بابهتنرزوا یرلروبع هتداعس رد راقاع الابهج ورا : هکهبوش

 ك دقادح و نانلوب هدنناح ایوروآ هلترافس بولوا ندنوب اه ناود ناکجاوخهرکص

 بوت ر والاشهنشاب ر هيم هدا تابت هدنا نکشم اافتخا هدنسهناخاحاس عقاوهدنتمسبوبا

 . لصتم هنس هناخلحاس عقاو هدنتیاهن کب رلکب اک ار هنغیاق هتفجرب كنبحقاق رایتخارب

 تمالس ایوک هدلاح یتیدلوا تاذر كسعو لح اعط هدنفادقح هنس هلکسیا قاقز
 نوتلا رادقم ر ه ساق قرهلوا یداتعم فالخ رکشت هنغیدلوا شمقبج هنس هه
 یعدرب نالوا یناوحماب بورک هنسل اي ندفرط هقرا هرکصندک دتبا هداعا هلیساطعا
 ۱۳ اب القا دووم هد هناتلعام نورد فر
 قحهلوایجماق هل راما رادتا هناي رح وسب وس ندنراقدم هلو بونارا ینسلایو ینعانوف
 اکب یتح او لالا روتسم صخشر سالم هدتفاق وش هب هلک ا نالف) لاب ترم

 مس سس سس ست تست سد تو دم ست اس توت اد سس سست سس سس هست سو سس یو سس سس تست

E) 
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 یاوا بوراو هب ىلاي رارکت هسرزوا یسرو ريخ ود ( یدرب و نوتلا هحیاخ
 ه لاق با نوتوط هلکسا هارا نادر یندازا ناتهآ 0 تا و

 مدآ هرکص ندنعوقو نو اه سولح هدرلت رتو هل وقم و e هل رظد روت

 رفاسم هنس هطوا یک اتش واج ینسودنک اشاب یسوم ندنفیدل وا لثلاب قوم قم هل هراب

 ران وسا تخت ارتتا راذقمر ریقو یشرب رود اهر وق ) تورو
 ی ی هلکمردنوک ربخ ود ( رول رو تصخر نوجا یراتدوع هن راقات وف

 یخد هب یغاق ندنغیدلوا یر ندتلود لاحر ینیدلوا هنشت هکمحا ین اق هد هجرد
 ود ( رانوسروک ید بولا ۳ ران وسلک ردهدوش یدال وط همتس ولزک )

 اقشا هورک رب ندفرط ىغا نکیا هدناوند یسودنک هلکمردشرا رخ هجولزک

 بولو ینلاقص هدهار یانئاو بولا یهرا قر هصاب ینس هطوا یشاشواجو بواک

 طقف ۰ ررلکد نکم صالخ هسرولوا قح هئوط یمنکیه رلرد همتس ورک اکو )

 عاونا كر هری و کوب اکوش ین رالبقو كر هد ( ردعفاد یترضم ودنک ىق كنلاقص

 فیعضو هینبلا فیحت هد هسیا راشهروتوک ردق هنهاکشب راجين هدد زاب هلتر اقح

 هداروا نده دلوا تماشا هکعرولاتور ند باد هداع ینداوا دوح لا

 هلسسمل وا شملشالکا ج همم هدا تک رح هبورابا ندناو شل اق بوشود ناوئ و باس

 | هننادسم ترا یعوطعقم رس ناهو رام 4 هراب توروشوا قاح اقشا لاح رد

 ردرلش ملا لاصاا

 هک روتک هتنادم تآ .یعوطقم رس ید كن دنفا دجا ی اک E هنس و

 . روللوا رادتا 1 هجرت یآ هحورب

 افت اع یراو رخ ناغ میلس ناطاس بولوا یلغوا كن وار هبلا یعوم ءیدنفا

 اب رق بولا هن واه نوردنا هک شب E هد زاد آرت نف و دتا سوھ

 | هدیهاش داب دزن و بولوا یحاص تورو اکذو یتاکرس یدبا شنا قاملا هنیدادع

 2 عدرابا هساتم E رانلوا مظعا ردص بولو رابتعا هداعلا قوف

 E RS رو كنسشا یجشا E تفاق لیدم هدنروهط هعقو

 هنفارطا كنهن اخ لوا رلنلوا ی نکات ات اه عقاو

 كن هن اخ لوا هرزوا قملتروق بوبالنا هماط ندماط هلغم رشاش ینغج هبایهن هدن راکرلک

 نانلو هداروا هلغل وا شاخو درخ كر هشود هقاقز هدقدلت| هماط ی وش راق ندنماط

 هتن ادیم تا.بوسک یتشاب CZ كرهد نوسل وا رادنس یرب ندنرانالغوا یم

 یمارمس ضل كرصع لوا ردشمروت و

 ر قمح وا ردقوب کی وک ون # رقم یوماط یدتا ندماط یدحوا

 ( تدوج جرات ) Y\) 7 ( نما دلج )

۵ 
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 ۰ ردشمروشود ےرات هللا باسح ینس هطوقتم فا كنىروهشم ےدق ت ۱

 صیلخحت كردنا هظحالم یم احنا تماخو هجرت بحاص هدنروهظ كنهعقو هم دقم

 رب دن یروص هقالع عطق ندنوباه نوردنا هلا لوخد هبملع قل رط نوجا سه

 نواه طخ هعطق رب نوا یساطعا نواه سّور هنس هدهع هسم اخاب هلکمروک نسح

 بولاق هدنلاع باب نواه طخ هد هسا شمر وبلاص ینس هی ناهو شمر دتا رادصا

 یتشاب لاقص هدنع وطقم رس E یدا شمام هلوا دعاس م تقو هنس ارجا

 لزع هلدا لیوحت و بلق هنمالک ( ادف هلاقص شا ) ینلثم ( ادف هشاب لاقص ) رات روک
 . راشعاازهتساو

 تا هنب یسادرف نوجا یمیظنت كنهبرکسع روما بولوا ماشخا هلا هعقو ییاوب
 : رلیدتک هنیرل هن أخ هحنک لوا مالعا یاملعو مالسالا خيش هرزوا ا

 لبا ولقاح واو بودبا عمجت هدننادیم تا هنیرحسلا ىلع ینوکی و یسادرفو
 زاغو وند ( ردنازرا هن اهاش ةدعاسم هسیا هن زکساقلا) ردا سلح دقع بوشلر

 . رايد جازمتسا ندنرل را هد

 هدنروهظ هعقو اشا دمت هجا ندناریم ری نالوا یطف اع یزاغو زکد هرق کنوح

 یر هعلق ییا مور اغا ییطصم ی 2 اق ندنشیدلوا شملا افتخا هدنس هن اخ هلا رارف

 ارحا یولطم هل هاب قلش اب ا ساغلا هجو رب هلکمتسا ینغلاغاو تراظن

 تراظن رل هعاق عقاو هدفرط یلوط انا یخد یلع دوانرا ند رود ره یر

 ندرل هدرک رس رکیدو ینل اغا یر هماق لوط انا ید اکا هلکعا ساّملا یغلاغاو

 رکید یدلر و ینلنادوق قاحنس هصاع هناسرت هلهجو یساّملا هباغا ناماس یلدروساب

 شعد ممتسیا یش هقشب مرتسیا نوتلا كيب هدقدنلوا راسفتسا یار ثشم و

 ۱۳۳۳ زار ید E تیروم مو هتترر قللو هدنتس هک هنیا
 ید یرطاخ كلا نده دلوا یضار هنکل دعاقت یصاخ هلا هم وب ها یعرک زوب

 نانلو هدنراتفافر ءارل هدرک رسو غوشاب مهلا یعومو یدادیا شوخ هلهجولوا

 مانتو بیئرت را هیموب ها رقرقو رشللاو رشقلا مهتا رع ىلع هشواچ یدب نوا
 یتابناکس هدن رلکدت یا همو ها رشمرکب ید یتارفت كراقاع هرکص ندقدنل وا |

 رل هيمو یرلکدتسا كران وب کد اخ تلودو نيد نب رارایتخارلاغا كقاب )افا فراع
 یلاح كنيملسم لالا تب راو نواه رفس الاح رولوا غلاب هب هغ | هسک كيب یونس
 هرلن ون زعدنفا ولتکوش ردنوغلوط یرل هماسا كران وب مه م هدا یتاهاوب نب مولعم

 یخدآرسو كربلا تابت وید ( م هيلا ضرع هماسا نب رانوسرویب ناسحا شش
 كر هی لوس وید ( زکیدیا عفد یهداموب نوسلوا نوجا هللا ) هنغالوق كنولاحوا ۱

 ( تب ر



ef ۱۷۵ "جی 

 قدم کل رد هما تن لر ین غو هزار لا
 . یدشعا ظع رامضا هنس ودنک ورک راقاع ییالوط

 ددح ماظن ید یدئفا دعسا هداژ ماڪ قیاس مالسالا خيش هحنمعز كرلابروز

 شمر و یوتف هنهبلع رای رحیکب هدنسهعقو هن رداو شمره هنسهرص ی راج وص

 بلط د كناسلع ضم نالوا صصختم هنوردنا رک و كن | كرک ند لا
 اند هراسو هزواوا ناف هوس هد اع ا 5
 هلکمرتسوک تناتم و تابث هدیایوب یدنفا مالسالا خيش هلیسهعلاطم رول هديا تیارمس

 هدب ولوا لخاد هد ولطمرتفد هداننا لوا هقش ندن راکدسا رظن فرص ندهعاد لوا

 كندنفا فطالا دع ندنسردم یان ققد ناق نالوا ش هجا افتخا هدنروهط هعقو

 یان نا ) یرلاغا نادم هدقدلوا لصاو هننادمم تا یرخ ییدلتوط بول و

 بود( نوسنل وا هلا و هب یدنفا مالسالا خش ییدات نوم رک هنادمزر دن داملع

 یه رط ین هلا لب طقف رایدعا زوج E هدنادىم ی تلود لاحر

 كساسح یالوط ندشام ناف هد صهالوا ندع دلوا ررقم ا هلا لیدی

 . یدنلوا رادتا هشور

 مهار ایجاح) بورد هسلم و بوک هنئادم تا یر ندنرلشواح هناسرت هداننا لوا

 مالسیتلخ هناسرت هله یدلاق لطعمراشباو یلاخ هناسرت هایسح قفلوا مادعا یدنفا

 ردسانمیسهلح كل راضح هدک دید (رلرت سا یتما هناسرت ییدنفادیشر ینطصم یدّتسا

 ییفركنان دم طقف یدل دک تعلخ هب یدنفا دشر هدیلاع باب لا ناه هلکع د

 هناسرت قیاسلایفاک قب رفتلاب ندنغلرادرتفد ثلاث قش یتراظن هه رح روما هلغلوا مزتلم

 :ناکحاوخ ینارادرتفد كلا قش قرهنلوا هبحوت هه یدنفا دشر ینطصم هلمناونع یتاما

 ناکحاوخ یخدیتناما هناش رض نالق یلاخ ورم دنوک ییاوه یدنفا ینوعندن و اه ناو د

 ۰ یدلروم هلاحا هیدنفا دم ديس ندن واه ناود

 هدتیادب كلدبدج ماظن بولوا فورمم هلکشغد ادختک هسوک یدنفا دبشر یطصم
 هلته «یراستسد كن | یتاع رفتم مک | دیدج ماظن و شل وا یرادرتفد دیدج ماظن

 تیصم)و قرهلوا یناحنمشدكن | هدایز ندهلجراپ رحسکب ندنغیدلواشملوب لوصح
 ندنف رطلیا مور هعفدرب یتحبوهلس شید اکا كرهد (اي یدمشوخ ادختک هسوک

 هلاحوش ۰ یدا راشع  كنقت هنسهناخلحاس نکرونلوا راما رکسع هسه یلوطانا

 سکعلاب نکیا ظوحلم یراعا ماش هنمادعا كنا لوا ندهلح هدنروهظ هعقو 1 رظن

 هراب رک هگن رقس رضمک ا تحعل ءیداب یتمر وقحهبادىم هلساما هناسر ۱

 یودنک هدنصوصخ تم لح ه دی دح ماظن و شەر دوس یسودنک ها هن اعا و مارک |



 ۳ تست ت

e ۱۸۰ رس 
 هدش رومام هب هناخ و ط و شمرتسو | ز وذعم رومالا) ةهبضق موکحههارکلا عمو روح

 هامسو هد هدودعم مایاو هدنعوفو رله رح هقشل ندک دتا دونشخ ید ی رای وط

 شما ماتها هنر طاخ بلاو بلج كم رکسع فّاوط هلا مارک او ماعطا هق دلوب
 یندیراولفرط هقتع راکفا اغاد رار هلکمنا تمدخ نسح هدیدج ماظن لصاماو

 قرهشانهنسرارا شیاكانهماغتمبولوت لوت هسلصن یهیخد هرک ونو هنگ وادنا یخ زود

 هرات هزاب یرلدوحو هخروز كنلاشاو نارفا یبم هنغیدلوا شع وق هنلو نشا

 هر هناسرت هللا تناما تعاخو بوراتروق یتسمک هدنماکنه هنتروف ولتدشر یتیدلوا

 ۰ ردشلوب تمالس بوشانب
 یخد یدنفا كب نیما دم هداز اشاب نیما یرکسعضاق یلوطانا اس ندنسابرقا

 ود ( دارای هزمیشیا نوسلا تعم هدنادیم هامزت نوسلک ردمدآ رادنندو ققحم )

 بوردنوک مدا هنغانوق یدنفا مالسالاخبش هلغفل زا هدافا هعفد ییارب ندنف رطرلاغا

 . یدشمامقبح هنادیم هدلالتخا مایا لردا افتخا هدهساشملا توعد

 ولاش یفا ندضارغا باحا هداننا ینیدنلوا لاغتشا هلراشنا وللتموب هدننادم تا

 مادعا بوروتک هنادیم هدیرات ویو یدرب و هلڪو رب هلا كنىغاىق تو ها

 فارص ندرانمراو یحاشو وطناش یدوهب ندنافارص هدننورد یدید زکیدا

 كنق افهسارانو یدا روطسم یعذ ردق نوا یک غوا یالکو یرللغوا رفنط

 ۳ ۱ ۱ دنا لع ندرت یرعکب یهلصو ندنشیدنوا هدنزفد

 هابوب مناح یھب ) یدنفا ىلع هدکدتبا لوس وید ( یمعدیلهراب هدي رات وب عیب )
 راردایتمدخید كنهیاع تلود ردرلن کرزاب رارای هنشيا كنهلح ران وب زالوا یش

 كف رح ون یعرولوا تعا مادعا بجومالب ینسهلوقم یعذو ایاعر مرجی یالآرب

 لاحترع نوسراو یسوق اح هتشيا یسوق اشاب هتشیا هسیاراو یساوعد هارانآ

 تری ینتسهلصو كفرح وب نم هلوا شيا رستسانم هاب وب نوسلا یقح نوا
 وراشبط قیچو شمت رتب یهلصوب ناه یخد یغاق هلکعد ( تیا عفد ینسودنکو |
 . ردشعا درط یصخش لوا هلا فنع ود |

 روخ الصا بولوا لوغشم هلا اطعاو دخا اباد رابدوهب نانلوب هدهسو رح كلام

 یدرازالوا رادهصحیخدندنسهمخ وزا | كنالالتخاوالثمو ندنراقدمشراق هنشيا
 هدن راشبا هقیتلاو یخد یرامور نانلوب ندفانصاوراجت كلومناتسا هلراینمرا ت
 ررض هنوکرب یخد هدلالتخا مایا قرهلوا رس هدازآ تقو ره ینم هشب راقدفلوب
 روما كنهللع تلود یرل هدازلصا نانلوا مست ولرانف كلوبناتسا اما یدرلنمر 1۳
 نالوا ندهمالسا تلم هلم هدشیاسا تقو ندنراقدلوا مدختسم هدنسهیقسامولسد

 ( نیرومام)



 جت ۱۸۱ مح

 رک ذلا فلاش هح وم هر رقم لوصا 6 یدرلراغوا هاڪ ا یک نیرومأم ۱

 . ردشملا صیلحت هلال وق كب یدنفا یلعرب ید یرلفارص

 ینیدلغاط ساج هللا تع نع هننرل هناخ املعو مالسالا خش رهظلا دعب نوک لوا

 هنس هل شف كتعاح یحزو هدهسلا شملت وط كب دحا یرادرتفد د دج ماظن هدناوا

 . ردشملا ناح صباح هلکمش ود لضخد

 تا كرلاب روز نیا هداروش سل قلاس لاو دم رل هک رد هرزوا لاونموب لصف

 هغي دلوا لاتح الا نع دع لاح تمالسنوجما یراودند هدنناوا ی راعمح هننادیم

 هدنسهطوا كکپ ادختک زار ن ) هسرارادقوح هدنج و رخ ندیماقمعاق روضحینبم

 (زکپ ریدشالوط هنشاط كن كکب ادختکندنسوق سیر یرک راب مکجهدیا فقوت

 مردک هداس ندارو نی) ید اکا شلاق یسشاب رتهم زکلاپ هدنناي بوواص ود

 هرکص ردنالایوا ردقكیراحر یرلقاشوا ويد ردهدنناب كکب ادختک یدقا نس

 ندنسوف سد هج زکلای و هداس و بود ( تک هغانوق E یرکر ا

 شعا افتخاو لوخد هنسهناخ كنر ندنراتسود هدنراوج یلاع تاب توقح

 یونولت یو ندهباخ تبحاص هس رز وا یرامادعا كلاحر ضع اقاعتم هدهسا |

 قرهشال وط ند رالوب هناص بوقح ندهناخ لوا نلهحک ءاس هک دا مامنتسایافو

 هما لوا هکونلاح شفا زیک بولک هنسهناخ عقاو هدنراوج هیناماس و

 همای یمن کا E اح هافعل وب هدنراوج یعانوق ودنک

 یماطح ردام دل و گی E نالوا ییصالم راح E ه4 ارا

 هدنرورم ابقشا هورکرب نداروا اقافاو لالدتسا یی دلوا یت هداروا كس ودنک

 هاب رللاج یوق ایقشا نیکعا رابخا وید ردولقاص هداروب یرادرتفد دیدج ماظن

 زکسرتسیاه بوجآ یوق تاذلاب كردما نقیت یغجهیلوا یسهدناف كنافتخا قترا
 هس رزوا یرلعد ( ج هبارا شعا حح هدارو یرادرتفد د دج ماظن ) هدک دید

 هنادیم یتس لک) زعد رد ( راو لخدم هدشیا هن نکل من زکفیدارا هتشیا)

 امدقم هسلا یوم ؛یدنفا و راشلزود هلو ت واو كر هد ) زکح و

 رانآ ندنفیدلوا تفلا م رک هاب راضمب ندولقاحوا هدقدل وا ینیما انب هنسهلشقا یرحیکب

 نیت رابط وق هف رط لوا هرزوا كما هاج ینآ كردنا هاک آ ندهضق یراشاب زوس

 لردبا فداصت رایطوق لوا نکیا رروتوک بوتوط ینآ ایقشا هرکوب شا راشعا
 هب هاش فا ردهاوخ رخ كتنعاحوا یرحکی و ردزمشادلو مز یدتاو )

 یراراتخاقاح وا راشمر وت وکه نرل هلشق بولا ندن رالا كنابقشا لواوید (زربروتوک

 ساقلا ی وفع ندشاق كر هد (ص هاسد یشر قو هراح یدشود هعاحوا ) ید



۱ 

 :یرانلکورلبا كنولقاح واو اغآ فراع یشامنانکس هسلح نانلوا دقع هدمالسالا خیش

 هنغاوق یسادرف بولب ریدتنا تتوَس هد هلشق هحک وا هلکمنا وفع یخدوا راشمتا

 صالح هقش ندنآ هدنجا تاود نالوا ییاسالا روطسم هدد وهعم رفد یدلرد هک"

 . ردقو نالو

 فرط ه هرلابروز كر هل ریو غایو جر ه هرل هلشق هاتفرعم ینطصم یحاغز زق هحنک لوا

 . ردشفلوا مارک او تفاض ندهناهاش |

 كعد شلوا ماعم قترآ شاو شلو لوصح یضایعا اداس باخ | هل روصو ۱

 ۱۳ ا یموم هدنواکحتلا كن رکسعو توانغاط تعج هاسلوا |
 ۱۳ نا قلوا هدا وم راج ود هدورابا 6 داش طقف یدرنسا قلاق

 ۰ یدبا یرلریمس تنابخریمض رکیاح كرلابروز
 یدنفا راتخ یبا مور ردص ا ندقدلعاط تعم يهدننادىم تا هباع هان

 لوناتساو یدتقا دیفحیوطانا ردصو ىدا ملا دع هداز یرد فارشالا بیقنو
 مالسالاش یدنفا هداز داع یسضاق لوبناتسا لعفلابو یدنفا بینم ندنرل وا
 ا یداوا رضاح یخد اشاب یسوم اقماق قر هنلوا توعد هنغانوق

 ند هر داح نالک هروهط ردقلا بسح هدنس هحشس كنالاکم نالوا ارحا هلا راضحا

 اف ید ندقرط رانا طقفو قمافلوا هذخاّوم یرب چیه ندراپ رحکی ییالوط

 هدل اب امو تونل وا ناماتو دهعت ندنف رط یرلصوصخ قماعلق هلخادم هتلودر وما ده |

 تجر قر هلوا هخسن یا هرزوا قلوا یر ۳ رلا یطظحاح ق را ڭكنىدنفا سنم

 ندنرلف رطمالعا یاماعرک دلا فلاس هلام اقممناقو ا یسهخسن ر بولی زای

 رازاب یسادرف ° 2 ندقدلروس جیش وب هلا هناکولم نواه طخ یسالا رها دعب ۱

 قره وطوراقو ندنسک وک هل رالا کیا بولا فوت AE 5 2 ا

 نديمالسالا خيش فرطو E E ک اغا رضح و یجتاش رشت ندیلاع باب

 ۲ 1ر دراجآ هلب رل همسر هسلا هدکلرب هعرش همدخ ضع رکیاد و یدنفا بم

 ڭى توبلمالس ندنسوش قاتز ناطر اض هلح یک ک یرلقدراو هنس وق اغا هلا یالآ

 هع رک ت ایا نالوا جردنم هدننوردو تئارق یتخ یدنفا O هنشاط

 بور و هیدنقا تلاح SG ندکدشا حاضیاو رب سه هاظعاو یههرش ثداحاو |

 بودا اعدر یظعاو هين ماس هدنقع ییدسا او یواهطخ ی 5 هدنسالا یدوا |

 ۱۳ ربا فوخ ود ردتمج راشادلو رلاخا) اباطخ هروهج یدنفا تلاح دم |

 تمدخ هرس یراتلود لاحرو املع هلو زمهاشداب ولتک وش ین هدام زکیدتسیا

 نخمطم یاه یاه) هن رزوا یسعد ( یعدلوا نخمطم زکماق یدمش ردراشعاص

 ( قدلوا ژ
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 یرحیک, ك با ود وسلا نکسک یحیلق ك زمهاشداب ولنک اھا قدلوا

 موتخ ندنف رط ۳ یدنفا یدسع یتاکشاب قاحواو و لک و ۳ شابو

 تلاح هرزوا قفلوا طفح هدهسلعتلود دز یخد یتسهخسن ید نالوا یخ و

 ساللا راتعلخ هرانلک مزالو هلداسم رلدنس هلهح وول و شش دتا ملست هب یدنفا

 رایدتکهنبرب ولرپ رایرحکی واسو هنس رل هعلق راقاع هرکص ندقدنلوا

 )دید یراتروص كنواه طخ نالب روس هدیشک هنسالاب رک و كتح ءلرک

 . رونلوا دارا هلیقر

 شلوا تداع كلر و تانمأت هلس الفاس یضمام یضم هدنسهجیتن ككراترتف هلوقموب

 قغلوا هلدام یرلدنس هدهاعم هلا رلاروز قرهشوا سر حل هل و هد هسا

 حق اولا یدارلشما حی ینو یسالقع كرصع لوا ندشدلوا تعد ر بتلاسما

 قوسم هدتلود هلو كراوللودناقبح هنادنم هلبسهبعاد هلازاو عفر یادو عدب

 . ردندهرصع علاقو با رغ یرامالشاب هشیا هلسادحا تلاذرر نابلوا لئلا

 هتکسه هاب هطباض هدلالتخا ناوا ند دوا یشیا ككرلهشب داسف ولتراهم هعقووت

 یدلوعوقو راقلاض یک لاوما بهنو بصغو ضخ كع هسیلاهاو یدک
 هم وع تنما نکا و شال هدایز كب یشاط ضر لها هدهعفو تادیو

 هنسوا شاردشک هج زسررض بود كنهمع هتتفرب هلوا یدلوا ریذلاخالصا

 ۱ را عاونا ندا ترت هب هيلع تلود ندنو ن ل یدشلوا کشم سان هماع

 . ررکد ناسو دادعت لباق نازو

 یداوا اه "الماک تاسنرتو تاششت هوب نانلوا نوجا یرفس هيسور هلهزا

 . قفورب سک انوسکیه یدلک لالخ هنیذوف و ناش كتلود هدنرظن رابغاو رایو

 تب
 سکدنک هنارادم هک هب ناه هلفساب ٭ یور یهدوج ار سکم هناخ دنک مچ رد

 لاحر نالوا مادعا یدلو زوب هدابز كب لفاسا هور کو یدلوا روشب راق هشیا

 ۱ تامولعم باح ا نالوا شمش قرەلراوب هدڼحا تحلصم وربن درانأمز هڪ تلود

 هدنناوا قشب راق ك كنابورواو هدننامز هب راح هل و یدا تاوذ دوح ولا ردان و

 یدنا تاعیاض لوس هحتل ود قمراقبح ندلا ینلاحر تلود نالوا یرلرا شيا وللئم وا

 كنبدنفا بنمو یتامولعم كنسدنفا هللاءاطع یدبا لکشم قلوب مدآ هتیرارپ ةعفد اریژ
 ناشسا دوف هدرصعه یدا لکد لباق یتالکشم لح كرصع ید با ناقلات

e |یا ی اغا ق راع 7 ی روان ظح  
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 قد بوشت هدنحما شيا هلا تقو دادما یمدا نشا نکل ردقوحن نایارا صنمو
 دح راررض ییدروک» یونعمو یدام كتلود ندهعقو و نلصاتا ردقوب یتکم

 . ردحراخ نداصحاو دع

 نالوا شلروک یتا قوچ كبو شاروتک هدوجو هلفرص رلکما هجنوب هله
 ۱۳۰ ۰ زوا كنا کرددناوم قجمتواومساب میظع یساغلا "ةعفد كدبدج ماظن

 هلعفر ینغاحوا یرحیکب تیام بوردشواص تارطاخحمو لئاوغ كوس كوس هيلع

 قوح ك یونعمو یدام هدهراو نکل ردشلوا قفوم هنیترت هبماظن رک اسع

 كمنلس ناطاس هدوبمرک ترف تور هلو ههرا رک او ردشمایغوا هراررض

 ,EEL لصتم ورن دتقولوا هلصاف الب یلوصا ددج ماظن ییدتا عضو

 رولوا هدایز اهد یلوطسو و و هقش هللع تلود یدسل وا

 رایدتک ورلبا ك. هدنامشنحاو فارساو رایدتزا یلاحر ماس ناطلس اعقاو یدبا

 هبلع ءاس ۰ رایدّسا رفتتم ندنرلودنک یتاخهرب هد وهس هل راغم هداعو عرش و

 2 نوجا یتمالس تاهو لود ل مهد رل دل وا قحتسم ههر و دات ۱

 نوحجا هر رب لکد یس دنا رادهنخر ردق وب كل ود هلساغلا EEE ماظن ناسوا

 احسا اهد ندقعای نیغنای كوسر هد رهشرب نوجا ه راف چافرب کا قمای ناغرو 7

 ناس یرافدل وا شملا تناخو تاها كوس هر هتلم و IS كرانلوا باس اکو أ

 8 لرد تا هلصم هدای ز نديون نوجا ۱

 یلاوحا ضعب كاقباس راکدنوادخ ینوک یت را رازاپ یجندرد یعرکی كاوالاعسر

 ماقمعاقو رعشم یرجاوزو اوا ضع و رک ذم یلاعفاو راوطا كنسان رقو لاحرو

 هدبلاع باب قرهلوا رداص نواه طخ هعطقر راد هنساما و رب ره هدنماقم كناشاب |

 ناسکس زو ندهناهاش فرط قرهلوا یششخم سولج هرابرحکیو یدنوقوا اناعا |

 الف ویدنلوا ناسحا شورغ ك یعرکی ندنفررط ناطلس امما یرلءربشمهو كين

 یشواچ شاب غاحوا بولوا نویاه ناسحا شورع كيب زوب هجهقشب هننارفن هعیس |
 ینطصم ناطلس ینوک یلاص یسادرف یدناق لاسرا هنسزاغوب زکدهرق هلی اغا ییطصم
 هدلاو یدنفا دم یتاک هلدوف نالوا یسالال هدنکلهدازیش كن راترضح ناخ

 ۲۳۱ ۰ ای موبف قوک هنشزاهخ یمادرفو یذلوا یمادختک ناطاش
EEهداعسلاراد ید طقاح لش ینا ءیحهوهقرس توقنح ند واه نوردنا هلشاما  

 ۰ یدلروس غارج هلا یتایحمزاپ یساغا
 لوصا یماعد بودنا هبل لاسرا هللاراشم رارهش ینوک هنشچ یجندب یعرکیو

 . یدلدا افا هدنوناه نوردنا هرزوا یسهبعص

ETE 2 
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 یتاک ادختک كم لالج هداز یناحر نالوا یرادرهم اشاب 68 نوک لوا هسو
 ۱ . یارو قراظن هنانشوط یخد هب یدنفا قداس یناس بولوا
 یالآ مظع یراترضح ناطاس هدلاو ینوک رازاپ نالوا یسهرغ كرخ الاعیر
 یراترضح ناخ ییطصم ناطلس بوللوا لق هنوباه یارس ندارس سا هلا

 . ردشمروس لاقتسا ندنهاکشب وق هروا ین راهدلاو

 بالا و یالآ ینطصم ناطاس بولوا ینالآ جیلق ینوک هبنشچ یجنشب كم وقص ءامو
 هرکصندک دنا ترایز ی راد و بوراو هنف رش عماح حتفلاویا یرادحا دج ادتنا

 ندنفیدلوا رفس تقو بودک هنیرلهفرش هبرت كنب راترضح دیز نب دلاخ بويا وبا
 یش تعاس ینحبلاق كن رات رضح یزاغ نامع ناطلس یرلالعا دج هنت ادعا رهق

 دنم هتک وش نام هلب رات رشابم لر لیدنفا فارشالا تشو مالسالا خیش رک زارب
 راوس لادنص نداروا بولک هلا یال | ردق هنسهلکسا رادرتفدو تدوع هلا دنا و

 . یدروس تعنع هنوباه یارس ارح قرەلوا
 ین یعقا بغ هده رص یش دلزاپ رلهمان هلود ضمب هدننمض نواه سولج رابخا

 نواه هما هر اسا تاسقا بستم هجا وح یخ داف لعاسا قوم د
 . رونلوا دارا هلشر ( ۷ ) هدرز یتروص ردشملردن

 قوچ كب كننناکرس هلبا ادختک مهار ا صوصایع كلود لاحر نالوا لوتقم

 به رانو هحنلوصا كتقولوا بودا روهظ یناعطاقمو ماهساو یارهوحو دون

 کیا رولشد رولوا رادم هجیلخ هه رفس فراصم دش ال وا دناع هبیربم تناح
 لیدلو وق هکلرک ام لجو يخ نامشح هنسرک ناهاحون نالوا فلا سلب هک

 یراترضح ناخ ییطصم ناطاس هکنوح یدیا اداب یسوم یحامغب شاب هدجراخ و

 یار هاهدنع ره و نخو رخ ی ندهامز لاوجاورس هدازاو نورد فا

 هم اتا یموم هی دا درا شک وار را وارد را
 شما مات هنتنابخ تسد كلا نوت نوتب یتاود مامز ءان هنغیدلوا لئان هایغا راک

 یراقدلوا شمالقاص لامو ندنرلهاخاحاسو هناخ كاناکتسشک یخ دوا ندغیدلوا

 هدن راتمذ نافارص ضع و كنا هوجو دون ندبا دراوت قاط اط ندن ران زحو هزاغم

 نالوا ندناضعتم راسو انرق یهدنوباه نوردنا رلیدل | هصح ندکلیک امغیو |

 هاه رلب د راح بولا یش یخ هلا موخ هف رط یه یک تروق جا یخد ناتل ود ول ۱

 | قرهداق هلتمق زج ین یهاوج ضعبو قرهروشا ییسدضعب كنالبوحم نالوا |
 | هروک هن رل و ذوفن هج رد ید ناذفتتم راس بودا سالتخا اشاو دوق یلک |

 | لاوما هحشوب هلهج ولوا رابدل وا لاح مه هل ام ا ا ا ی
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 ماهسا هدننامز ماس ناطاس هقش ندقدلاق هدنرالا كلوب كنوش یعوح كناشاو ||

 روا تالولحم ندا روهط هر و نکیا رولر و بونل | هنغلاس رزکس تاعطاقمو

IEGهناخ كنلوتقم كرهبعا تعانق ید اکو رابجامغب لوا ردشلداف  

 تر ميهاربا هللا رادنبا همیسقت هدنرانب یک ردب ثاربم ییراهناخلحاسو

 ینیام 3 :نیدلا سمشروخ ارم نال وا یص وصخ قلعت ه ی راب رهشف رط یس هناخاحاس

 مالسالاخیش هک وج هده رص یدل ر وس ناسحا هباغا فراعیشابناکس یعان وق كکب دجا
 یر یدنفامالسالاخیشهسیا هدناواو بول وت هدن اوج میلس ناطاسیان وق كسدنفا

 هرزوا قفلوب برق ا ندشدلوا ماوعو صاوخ عج صو مالکلاذفا هدهجرد

 هرز وا الغم یاضتقم هدهسدلروس ناسحا یان وق ن اكەدەيناملس كنناک رس ید کا

 للازویکیا هیهام ندلوتقم هرو بودا مازتلایتروص اقناو عروت ید هدصوصخ وب
 ۰ ردشملا را رقتسا هداحس شرف هدقأن وق e كردار اسسا هلا شوع

 ۱ ك ناماس نالوا یراب رهش رادحلس هحدقا ینوک ند نوا رخ الا عمرو

 د رادقوح شابو كب تعفر اص ی ءادختک هن زخو اعا دجا دونرا رادفوحو

 یرابرهش رادحلس ك دجا دیشر راداکر بوللوا جارخا ندنوباه نوردنا كب

 ۳و اک زخ افا ماس ینیبام قرهلوبعوقو هلساس هحراش رط هلغلوا
 . ردشلوا رادقوح شاب اغا حاتفلادبع

 %3 تاهجو و نواه یودرا میاقو ضع #*

 یتا هجورب هدموقم مو هلکُما روهظ لالتخا یخد هدنواه یودرا هدانئاوب
 ۰ ردشلوعوفو ترادص لد

 ندواهسور یشرکب هد وع هب وشراق هرکص ندقدراو هبهرتسلس نوباه یودرا

 ۱۱۰ ۶ اف هرسلس هل وا نمشد هدهسیا نقلوا رک دن یروص كجا صالختسا
 هدهالوا ندننیدلوا شملنا ماکحا هاساشنا راهساطو طض ینسهطا شال هرف عقاو

 قفلوا تک رح ورلیا هدعب هدیوتوط عقومرب هدنسهش شالهرقو بودیا طبض یون

 یرغوط هش رکب كراولهسور نکا شخلوا ترش هرم اد ضعب راد اکو ۰

 هل رکسع رادقم ر اغا ناولهپ یساغا 7 یه اوا شم بوک

 مدد تاس "الی دمت هرص هرا اغا ناوله و شنفلا سرم هللا رایما هنس شالە رق

 مرک رادرس هروکهناجماو هدکمتک بولک هواه یودرا نالوا ن زک تماقا

 3 لا تو هدکشا تحاصم رک اذم نوش رک ا
 ینطصم ناطاس اغا ناولهب هدنراکدتنا تسج راقاع هدنزاغو زکد هرق الاب هجورب

 دوخابو هنسهعلاطم قلوا یلخدم هدهبضقوب یخد كنا هکدیاش هلسملوا ندنرارادف در |

 ( كرفاع را



a ۱۸۷ Fer 

 ین ولقاح وا اب و تا رح هتنادحا داسف رب هدودرا ید وا عاعسالایدل یتسهنشف كرافاع

 هنسهظحالمو لاتحا یسملنا ماف هراومهان راکرب یک كا تم نع هلومناتسا هدب وا

 یسارحا هبنس ُهدرااب قرلوا رک رارق هدهینس تطاس درا یصوصخ لع یم

 ناه یخدوا ندنکو دیا شلرویب راعشاو صا هباشاپ یملح ميهاربا مرک | رادرس

 ینلاغا یرجیکب هلبا باج هنب رایفصا غانوا حابصلا ىلع یلاغا بوبا یسادختک لوق
 قرهل و هدنغانوق كانماستم هرتسلس اغا ناولهب نوک لوا هدهساشلا اسک | ینتعاخ

 لزع یب زکسروسروط هل ) بوردنوک ربخ هشاله رق ناه عاتسالایدا یتفک

 داسف وللوب ( ردقمردلاق ییرحیکب هکلب بویلوا منع من ضرغ نکل رایدتیا
 ندنماغازب ) یخد رانآ هلکمنا كب رحتو لافغا ینازغمکسس قاطر هلبا رازوس نیمآ

 بودا دشحو عمج هللا روبع هبهرتساس جوف جوف وند ( زرتسا ینساقا زدونشخ

 هدفصا غانوا جدا ققحت ینیدلوا بلقنم هنسامغپ نوباه یودرا ددص كرءدک
 لصالایف هللا یدنفا نیست یلاع ردص ءییوتکم هراشتشالا یدا هلا سلع دقع

 ةساحنانلوا لاخدا هن رط نوباه ناوید ناکجاوخ هدنرفس رصم نکا ندنسردم

 ترک ر هنساز قوا تب افو تام هان وفا

 لاحرد ندنغیدنلوب هدننروص یمافا هدقلاغا كناغا ناولهپ نوجا هلناغ عفد ارآ

 هل روصو و شلردنوگ هبهرتساس هليا یس زاب قاحوا یتعاخ نالک مزال نوما یساقبا
 ! قت را قرهلوا تهاد ههسوسو اغا ناوله هسرزوا كنو و شدعاط تعج

 دنا شل وا مکن هن ها نم
 رادرس یواح یسولج رابخا قرهلوب عوقو یسولج كنافطصم ناطلس ًاقاعتم یتح

 كارد لوصولایدل هبهرتسلس نوباه طخ نالبروس لاسراو رادصا اباطخ همرک | |

 نکا عانتما ندکلک هدقدنلوا توعد هنو اه یودرا انا ناولهپ هرزوا قفلوا
 . ردشموقوا نوباه طخ قرهنلوا باج هلبا فلکت رازهو هلا لاح جوک

 ماس ناطلس قرهلوا یراس یخد هنواه یودرا یراکضیغ راکفا یهدلومناتسا

 هلا یدنفا ناس بولوا سط صا یرللراقحندشیا كلاحر نانلس یرادفرط

 سلح هقش ند راقدل وا صصختمو صلح همناس ناطاس هسا یدنفا ضار ۱

 هرلاروز ندنرلودلوا د تاشو تام هنهماع غا ناولها دد لا فلاس

 یسکیاوب لواب لوا یک ینیدنوقوا نوباه طخ روک ذم هرزوا كلرتسوک هلبج
 هنغب دل وا تادر ند رصع تاهد ونداملع محافا یدنفا نهار هقش ندقدنلوا لنزع

 لوا هساحهلغنلق الحاو ینن هبهلاوق لزعلادعب كرهیلدما افتک | هلبلزع زکلاپءاس
 اع ردص یوم یدتفا دنه یج هرک ذ كوسو هحوت هبیدنفا شم یصنم



Bmهوا ۸  

 لاع ردص ۶ نونکمو یدک تو تا ل

 ردشفل وا بصز یجهرک ذت كوك یدنفا فراع ندنسافلخ

 قحبلوا یرامولعم كنناکرا نوه یودرا یتیدلوا جو جره هل وا کالومناتسا

 EL ندک ماست هیاضقو ردق نامرف هدهسیا راشلوا نوزحو ران

 یلعح یالوط ندتنطاس ددحمو تعس مسام یاها ناه ینم هنخدملوا هراح یربغ

 یحاح هاک یەعقووب یرلاروز یرحک هداننا یرلکدتا ترسم راهظا قرەلوا

 ۳: هات او لح تارک وصف تعاتوآ هوا اجور اک
 وک زادآ نانط هلتراطش كناماک كرد وه هنمد شاک یجاحو نونو

 . دنا هدقملوا

 | ناطاسو یربحتم نمشد كددج ماظن لصحالاق هسا اغا ناولهب یساغا یرحک

 یرحتکب هدنسهاس یتلاروز هدلاح یتیدلوا یر ندرلناشلاچ هسالجا یافطصم

 ناطاس هلشادحا هنتف یرلشادلوب یهدلوماتسا هدانا یتیدلوا رادناب هدندنسم یتلاغا

 هدلومناتسا یسودنک هدهسیا شک هلوصح یضرض یندکنآ هلبرامتا علخ یمیلس
 ۱ ی اقا هلسووت توم ییص رس ندنشدم هل وا اوشب هرلابروز هد ونلوب

 ۱ واقع وا ک 3 لوساتسا ی بومکح ی راقدل و ترهش هدب وقح هن ادىم ك رامدا هباب

 | ءانب رد ورم یکیدیدرایدتبا عیاض ی راتیثیحو سومان نوجا یراقدلوا ورپپهراقاع
 | هلهح وو و قلا هنلا یشاه هد وراقشح هعقور هدودرا هست یا هیاع ۱

 | كردا لالضاو كىر یر لب e ناه هرزوا قلوا رادمان ۳ مادتتسو را رلاروز

 یعرکا رادرس یدنالقایا ۱ ابروز قاط رب ق ار

 هدنددص موحهب یصاغات وا كرداتوعدیب رلاغا قاحواویلود ناکراوبد رارونمتسا |

 | رادملع مقاو هدنراوج قحسور بوش واص هلبب رقت رب م صبا رافرس هرز وا یو |

 افاب و رزرو نالو هدنواه یودرا ندنکیدلبا احتلاو رارف هنکلتفح اشاب |

 .دشل ربداس هتداعسردرضح و ضرعاب تیفک هابانیبعت و باخاهنفاماقمماقتداعسیاول

 ۳۳۰ و لاسرا یون دی ela مهار

 مولعم هلدورو كرضح روک ذم شدلوا شلدا لی زنت ندنرادص ماقم هلهح ولوا

 ینوک یجنرب نوا كرخ الاعسر هرزوا یراسس و بروصت كن را شاب بروز قحیلوا

 یرکسعرس یزاغوب زکدقآو یسیلاو یلوطاناهمقیچ ندنغاحوا یرجیکی لصالا
 ییغوط ندزاغوب ناه قرهنلاوا بصن مرک | رادرسو مظعا ردص ااپ ینطصم یلج

 هلبقاح یتایا نامرق یخد کل رکسعرس زاغون یدارویب هدارایتب نع هنویاه یودرا
 راصح هرق یتایا یلوطاناو هیاشاپ لیعامسا ظفاح یقبسا ردص نالوا مبقم افتم هدرقاس

 ( یعاحنس 2



 یصن و لنزع مظعا ا یدلدا هح ول هراشاب ن دلاءالع نو یف رصتم یعاحنس

 قرهللوا تاشلم هرلاروز یرورض هدلاح ییدلوا ندنسهمدقم قوقح كهاشداب

 ۰ یدلوا شلروتک هصیقن میظع ههینس تنطاس سومان یخد هاهجووب

 یروما یالوا رای رحکی بوشود هغابا زوس ید هدنوناهیودرا هتنرزواكنوب و
 فلت راشادلوب کهداروا لاخر یهدلومناتسا ) و رازب هاسافوغ تانست و هدنام

 راچود هشالتو فوخ هلا هشهدم تاک والو ) مهروس یرلکهدارو هدزب ا

 ندنب دلوا ف رحرب یوخدب ااد یخد یساغا ی هدلاح یراقدلوا هدکعا

 كيهنشاتکب تاغ ید یس لازال راک هدارون ی روس تو
 یدردک ناق ندنرلجما بوقاب هنعضووب كنا تلود لاحر یدو د ( ردیتمذ ةفبظو

 ارادمو قاع رک هلهح ور یر یه زسهراج تر ندن رالا نکل

 هلا یشیا یه هللا درو درفت هدن وياه یودرا یساغا یر حک, هبلعءانس ۰ یدردا

 درج هداژ ك یخف یرادرفد لوا قش كردا هلخ ادم کد هن اهبح و روما ا

 نواح یبسهفللخ تمد هن ر و لاسرا ههل ردا هلمناونع ترا ظا تامهمو لزع ۹

 ۰ یدا شم رد بصز رادرتفد ییدنفا نما هداز

 لر هکر وا توئا هنلالحا كنهب رکسع هطراضو هنلاحوب كن وام یا تلود لاحر

 هلا یراوس هه کلم شش تی یدوا هسرزوا یراعا توعد یاشاب رادملع

 یرابداو بوس ههشوک ررب راز وز قحیلوا دورو زادنا تشهد هبهرتساس

 رهم قآ را هس رزوا كن و و شا هطاض | ما نواه یود را هاب رام ر وط تونقاط

 عقا ولاق و شک روک- ندنناا تحلصم تعیبط یشروس لاسراهاشاب رادملع كن واه

 رب مس توطس رزور ردتقم هقش ندا تقولوا هنطب رو طض كن و اه یودرا

 یک توله رهم نیا یو هددنماو لماو«خد ودنک هاست و

 ۷ هلرخ الامیرو رظاارغم هنیرزوا یملرومب ناسحا هیاشاب ینطصم
 زاربا هرزوا یساضتقم ترادص عقو هدندورو ههرتساس كملنا

 هدنقاخ یسلای هن وط ید وا هلغل وا رفثتمو رکلد ندنسهامظعتم را وطا یدلبا

 یود را تو هلماعم قوعوص همررک | رادرس هحنساضتفا رافوو دانع نالوا ی رطف

 ۰ 2ک ا وار هلا باحصتسا

 نوک هنسودرا:ی A دکل زوو دنح

 هتروم امور هناتطاخ سیو ترا و هباغا ناول یساغا یرحکب

 ییدنقا ناسح قیاس :یوتکم نالاق هن اکس هدود راو یا ملست هب ودنک ینوباه

 ۱ . ردشعا فطلت یسهلج هلا ایاطع لذ هن رلر اسو اطعا



 هسلا مر کا زاد مس ۰ ید وا ردا هحصاسم هدنص وصح یاسراو كراذن او

 اشاب رادماع ندنکبدملس ی رللو هنهادمو ارادم قرهلوا تادرب همش ندقاحوا

 دونع و روسج هجا تشن ندقلش اک ولب ید رادملعو ههلماعم هلا فنع هدنقح

 E ینواه یودراهدندورو هب ه رتساس الا هج ور E یی دا وامدآرب

 ءرک و هدلاح یننداوا فوقوم هته كناشاب رادملعیسهرادا كن واھ یودرا یا
 هربخذ هن واه یود را AEE تدوع هفحس ور العفنم حو رشم هج ور

 | ندنفاختنکیآ زنا ههشچبه هدنفجهللواهبجوت هبودنک كترادصو شملوب هدلاحرب

 یعاضواوللثموا كمرک | رادرس هرزوا كنو ندنک ودنا شلوا رکلد ییالوط

 ۳ ا ها ناوطاهاسردانو هناتشزع هدایز تاق کیا كریم هدم مضه
 هرکص ندنتدوع هتحسور هکو لاح نولوا راحودههقاضم هجهرخذ نواه یودرا

 ناکما زا جراخو تانبعتو بجاوم باط هرم زورو لا ؟ نو وس نوتب رای رحیکی

 . رب دلوا زلاق ىلاخ ندقسضا و عیدصت ین 0 یالکو هلا تافلکت

 هنن رلرزوا ندنراقدالشا هرتکتو دشح هدفرط وشراق راولهسور هدانناو هتشيا

 یالوا یدو هلغلوا مزهنم هدقدنلوا قوس اشاب لع هخ رج هلرکسع رادقمرب

 یسهفرف اشاب جهخرح ارز ۰ ردشلوا شالتو فوخ ءیداب هجهقش هروما

 نوسروطهل وش قمروط وشراق هب ولهسور هسي ان وب اه یودرا لصا بولوانا شنل رب

SE EEنوسر و شا یدا هدلاعشا زحع لاحر  قحهبمهروط هب ودل  

 كنرک اسع ی هدنلحاوس هنوط ندنخیدلوا هرزوا برح هلا هتراپانو ولهسور

 ید دفرطر هدشاشعا تقور لب وا هخو E هک رل ط ناتسهل یعوح

 ندنسلاپه وط هقش ندن رکسعكن اشا رادملع راد ام وح هفرطور ر ل ولهسور

 . یدعو توفر قجهوط ینعقوم
 رفسو كردبا هارا رنامرف هتخاس هلد كب یتالسا یرارف را راهشهو هک

Eهقشب ندن رلکرلکهدبا هعاشا فیجارا یک شعا نوجا تدا نرخ  

 شفلوا ارشو مس هجدقم ایوک یترامدآ اطر شملن وق هتتفاق هباع تاود همدخ

 بو وق هلع ر هد روص ردا ضق سخا E 3 رلهعلق من رس نیوخ

 هیار وا قرهلوا یداصت E هلس ره رب یخد ی رابضعل ندهبمالسا یارساو

 روملساص ا كنهعلق نالف هتشپا هلبا ھازا هجولزیک ندرانک رب 3

 ید هنب راضع و كم ردد رو هدا ضد تولک رابدنفا نالفو نالف ندودراو |

 باش هنته ددح ماظن یتلودو E یتسامتشا قحا هلام رف كنهاشداب ولن اعزب

 و رلزوس ولو زکسروبهدبا رارصا هلی وب نوچ زس دک نوما |

 ( ولرد ژ



< ۱۵۱ = 

 نواه یودرا هلکمرک تدور هنسهرا كرادماع هلام 9 را در یو تر

 . رای اق ندطن رو طض نون نون قسلوا زاتفر 2 ان و ہرا د

 هنسودنک ناه زدقو هراچ یربغ نداحتلا هرادملع و لاحر

 ك طوطخ ندهناکولم بناح هللا راطخا هتداعسردو بوردنوک راهمانشزاون

 مرک | راد مشوا رب دامو قناسلاقاک لا یوردسا لاتسرا ها تاض تفت و

 دصق + رد قاب هساک فاکش بع هن كه دانک ( تس ) هدهسیا رایدردشراب

 .ردشلاق یاب یراهسلق توادع كنف رط هحنسادّوم (هرکص ندرازآ كمن یب شزاون

 چه نالوا فا رب هفحس ور هاسسهناهب ییاحهعیام یسلاب هن وط امدقم هک دلاق

 هرص هرا هلسلوا یر ندران دا تفطاع راونا ساتقا ندهبمیاس تلودراونا یدنقا

 كتسهعوضوم تاماظن و نا ینمراکمو نساحم كمبلس ناطاس هدنناپ اشاب رادملع

 بولک ید یدنفا نا نکیاهدکع |نابمرد یایزوررضنال وااع و ریال و
 لّسف كیندتقا نهازهاشایرادماع هدکلر تکناهقش ندقووا نایرط کا او

 یدنفامار یدیشع ات وعدهغحس و رییدنفا نمار یخ د وا 1

 ندنعابنا كرادملع تورا و هبهلف هر 3 كامتك« هلا وق نالوا یمافنم هداننالوا هسا

 هاذ تشح بودا تاقالم هلا یدقا دحا نالوا فورعم هلکغد ادختک هسوک

 بارو تاعرو تمرح یدنفا دا ی ی ندنساحا هتک لئاصف و

 ضار قحیلوا دراو یا توعد كرادماعنکیا هدکعا تمه هبیزاوننامهم مزاول

 لو انشآ حام دورولا یدل هنحسور هللا تک رح ندهملفو تباحا لاحرد یدنفا

 هیاشاپ رادماع هلیسل وا ربمس تناطف تاذ رب یحاص نال تقالطو نایب نسحو رک |

 هداگف رده هخلمو E ل تراپ ۳ كردن دودا صاصخا 8

 ثروم یهکلم ر ذاحم ولرد ه یرالو ز زو ردقو ندنفرط ییطصم ناطاسو ثعاب

 رارکت هللا هلاما هقرط میلس ناطاس ییاشاپ رادماعو رودقم لذب همیوفت یتغیدلوا

 ۰ یدلبا روح ه هعلاطم یتروص سالحا

 ثح عوخوم یسهلئسم یسهداعا هتنطاس 2 كمناس ناطاس هدقحسور هل روص و

 214 ره هلا لوساتسا یدالشاب هغع ال مضح یاسا كنەعقو ی ر و هغل وا

 ۰ یدیا شمالوا لصاو هتمالس لحاس تنطاس هنیفسو شماملتروق ندلالتخا

 : هک وش ۲ ی یی رحم هب راګ ر هدنح راخ یزاغو زکدقآ هداتاوب هتشا

 هلا تماقا ده هحزو یسامت ود هسور ر ر ندهننفس هعطق یا نمرات ۱

 ح Eig لالضا و لافعا یاب رحکب نالد هداس هلا راهعدخ و هابح ولرد ولرد

 | ىدا لاس ندقمارا هلا هغماغاط هد ودنا امغ ی ودرآ هسلا رب رحکب
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 سوگ ۱۵۹۲ تی

 ۱ زکس نوا اشا ىلع یدیس اب رد نادوف ندنع دل وا هدکا تراظن هنسزاغوب هعلققانح

 هجرادقم یسامت ود هسور یدشعا تکرح هفرطلوا هحدقا هللا هس رح نفس هعطق
 ۳۳2 اساس يروا نی اکا یاسا هش ندقداوا قوحت هد
 ۱۳ رک ا درتارفو صقا ينهش كنبرایضمبو زسنامولمم هلتست هرانآ ها

 | راشمامروکبسانم یتکرح یضرمت هب رحم یارما هلتهج یرافدلوا یمجت و ربخ ندنلاح
 رخاوا هلا ینارداهب تاریوح نالوا یداتعم اشاب یلع یدیس ایرد نادوق نکا

 قرهلاق هدنتلا راکزور هلا موم هنبرزوا یساعود هسور ابا یف هد رخ الا عمر

 | دب هافعادوب ًالک یرامرآ كنیک یفنیدلوا راوس كکب رکب وبا نالوا نویاه هنادوق
 | زسهمراو زىنك رد یخد یحاقرب بونا یک جافرب رکیدو یدلوا راق رک هیادعا
 هنرزوا كلوب یدتا رارف بوقح رکسع ی هدنرلحاو یدناغوا هه رق ندشاب

 اداب نیسح نوجا قمراتروق ندتبلوئسم یتسودنک كلردبا تدوع هزاغوب اشاب نادوق

 ۱۳ت (درتش) یدرک هور نالوا توادع هدنراس ورتدتامز

 رح قرغتسم زونه هدانناوب هسیا تطلس ناکرا بودا ماهتا ینادوق چاقرب رکید

 ثحهدى | تقدرظن فطع هدداوموللثموآندن رلفدل وا شمرشاش یهاصوب قرهلوا لاا

 اتو ملت وس نال ردمدا ناملسم اشاب نادوف رد هل وا یب ین هغیدملوا یراتفو

 هل رامربو يدا قیدصت ناه كرهد زملا ارتفاو ردغ ههسمک راقروق ندهللا ردمدا

 رایدنلوا مادعاو لتق هدزاغوب اروذعم نادوق چاقرب رکید هللا كب تمهرش هرا |

 شفلهدز هدایز كب ید یساتود هیسور هد هبراحوب هکوبلاح مهیلع هللا ةحر

 قوح 2 را بوسهزوط قوح هدرل وص وا قلرا یلاریما ڪو ند غ دلوا

 زکدقآ هلتروصوب و شل وا روب هکمتک هنبناح هفروق نوجا ریمعت ی رایک نیزسکمک

 | عور یی واغموب كنوباه یاهتود هلتهج ینیدلوا شملتروق ندەقولبا یزاغوب
 ۰ ردشلوا لدم هس رفظم

 % ندارد میاقو *

 | رلاب روز کهدلوبناتسا.هنس تطلس ناکرا هحرک | هرزوا شدنلوا ناس هدالاب

 هدهسا شفلوا هل دام تن ندنف رط بواپ هدهاعم نوحا یراماشراق هتل ود روما

 هشیا یه رلبروز بولوا یسهناف كنهدهاعم هرکص ندکدشود هغایا زوس هرکرب
 كردن ماسق هفلاروز هس ینوک یجندب نوا كرخ الا سرو رایدلوا ردنا هلخادم

 اک یناغا ییطصم یشواح یا قاحوا e هلا لنزع یاغا فراع شاتاکع

 ۰ رابدر دتا بصا

 كزوب نالیروس ناسحا هرلقاع حورشم هجورب هکردهرزوا لاونموب لاح لیصفت |

 6 شورع و
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 ردزآ هزب غلبموب  راقاع هدکدل ردنوک هزاغوب هلبا شواچ ینطصم هبلایموم شورغ

 هزس مسلوا یشابنانکس نب ) یخد وا هنیرزوا یرامیا هدیرع وید ( زرتسا هيمو زب

 ندنغیدلوا شلاچ لاب رب هنیرلزغآ وید ( مدرررو هماسا وهیموب ها رش یرکی
 ندنششح نواه س واک نالبروس ناسحا هب ولقاحوا یدشمالبم هنف رط كن | راقاع
 یساغا یرسکب ینشورغ تدق هلنا زارفا شوررخ هم شا اغا قزاع ید
 هدکدتسا هدایز بوروک زا یو اغا یاد اطعالا یدل هباغا ا یعالوق هرق

 كشوکو هبیلهناخراک ندنوب کد كجد ملب و لکا نب ًایلک ینابموب ) اغا فراع
 نوا شب قحنآ هداکب مغجهراقبج هصح هنسهمدخ وقو هن راي زاب هنایمو هنیرابجکپ
 هلکعا را مصا هدنناط هدانز غا هللادمع هدانا ا رادتعا ود (رولاق ةا

 یاھا هلا شواح ینطصم هلا یوم یاغاقرەلوا ادس راربعاو تدور هدن رانا

POE LD 

 حک ینشورغ كيب شا ندغلابم کیدتا ناسحا هزس كهاشداپ نت
 كردبا تروشم هدنراش یخد رانا هلسعا عامطاو كن رحمت ود ( یدتسا ملو

 هنا كرلهطروا یشاسناکس) درعا لوا هرزوا لوا و کعا نابمرد

 ود ( رویلآ توشرو هراح ندراقللوق ولان یک ویقموقو طالب و رویقاب هنککا
 راشو کک او سا لراشادلوب نر اعآ فرظ هدب تا را

 مدا داجا نب ینوب میدبا شیعت هلبا هن مسلا هغا ندراقللوق قحن | مرلیا تقد

 هقسش یرلضرغ هدهسیا شمر و باوج وند ( رددارا كغلشاساکس راقللوق

 سولجو زویمر و هراح ندراقللوق ) كرديا تعم هدنماح هبناماس ندنی دل وا
 كنو E ربخ هنس و اغا ود ( زرتسا هدیلام نانلوا مک نت

 هرللحم نالفو نالف شورغ تیا مدعا مک لام ن ) اغا فراع هن رزوا

 ( ران وس هللوس ینآ هسیا تنعلمو داسف یرامارم نکل مدلبا زارفا نوتا عیزوت

 مد (زومسا دعانا یا دغ ا ز ) هر
 هدف رط ور و شلر و رارق بوش وس هلراقاع هوا هيا شيا راشمالشاب هدابرف

 هتعج اغا هللادع ند دلوا شلدبا دعو توشر هسک رر هیشاب هطوا ترد نوا

 مهریدتبایئابناکسیاغاینطصم زکل وا یخار کا مهیلبوس یئرب هزس ن ) بوراو
 یخدرلشابهط وا موقع كحد (رربویلا یوتکم لام هدمه ردا تقد هزکشیا مه

 بولک هبیلاع باب "ةلاحم اغا هلا دبع زمد رد ( زرتسا یاه یاه) ندا رب
 هلکعا هطلاغمو یدلروک ود ( یدلوا هل و یدلوا هاب وش یدک ندشیا شا )

 هنس دارا نالوا رداص بودا تیفک ضررع هنوباه باکر لاحرد اشاب یسوم

  6۳ ES)ارخجودت( 
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 کک ۱۹۵ بس

 ۳۶۳ لیندا نالوا یر ناجا هودنک لاھور اه فرا ی وف

 ینیدناوا بصن یابناکس شواچ ینطصم هللا لزع نردا فرصت و كلمت زونه
 زو رش نالوا دوعوم بولک هنسوق اغا رلیشاب هطوا رک ذلا فلاس هدنقع

 شورغ ك شقلا روك ذم بوابروک ییاسح كناغا قراعو رانا

 . یدنلوا ین هبهسورب هرکصندقدنلوا اطعا هب واقاح وا هلیا لص ندنسودنک ید
 یعوطقم رس كانا فسو یسادختک هدلاو ینوک لزرع هاهجولوا كناغا فراع
 . یدنلق هشت هدنویاه باب هک هتداعسرد

 لصاو هنشا زکس ید بولوا لغوا كربقف رب هدنسهریزج درک هللاراشم موحم

 هرزوا قلوا یلغوا ترخآ هیاغا ناملس یساغا دب رک دح رس ینآ یرد هدقدلوا

 هلبا لع ندنغلاغا د رک اغا ناماس قر هلو اع و وشن هدنسهرتاد كنا هلکمر و

 ماقمماق هدعب و رادرهم یناغا فسوب هدقدل وا یساغا یرحیک هلیلوب بولک هتداعسرد

 ۳۳ ار آ ها رومام وادق ءان هتیراهتشا هلا راتو تور بواک |

 ۳ ۲ نوت لار شب هم یراق یاوآ RE لخا اد کص ننک کلا
 ناطلس اساو ینیما ههاع خیطم هدعب و ی ران یسهناح و راب لوک كرد ا تسانمو

 ناطاس هدلا و هدیناخ میاس سولج و شمر ویب نیبعتو بصن ینیما هنا اف ی

Eیا رعل و قوس و ضع هدک دنا تاف و كب دمت نانلوا صن  

 یردار كنسودنک ید ینلادختک ناطلس امسا بولوا یسادختک ناطاس هدلاو هلبا |

 هحق نوت نوت یتلود مامز هجرت بحاص هتفر هتفر هدعلو شلر و هناا رم |

 عاصم قلرو قتفو یوصت و یأر فوقوم تنطاس روما دقعو لح بولآ هنفرصت ۱

 .زویکیآ یدبا شلوا تطاس نت ومو تلود راشتسم قرهلوا یبسنت دد ضوفم تلود
 برق هلاوز یلاقا رهم ید كلا هلکمنا تافو ناطلس هدلاو هدنسهتسرب یمرکی
 ینیدنلوا ناب هدالاب قحا بودک هح نوجا صالخ ندنرش كننارکفالخ نیغلوا |

 نکیآهدهار یانئا هلا تدوع ندهرونم ةنبدم راوج هنبرزوا یتنام كرایباهو هلهج و

  Eیدشٌم وا جرد هدوهعم رفد ید یمسا كلا هلا روهط هعقو .

 هقرط ییطصم ناطلس ةياعر هطابتحا نکیا یسادختک هدلاو هدهاس رود گو

 | رتاسو هبیشامناکس یتاقلعتم نانلوب هدنداعسردو هنک ودنا شما قلعت بسک ید

 هایفت و وقع یتبم هنیرلقدلوا شمتاق ییرلزغآ هایساطعا رله هحیلخ هننرارا شا

 ا  EISیکدق ظغ هنسودنک كناشاب یوم نکشلروس

 الو هدنصانم هرشط هلبا لاصفنا ندقاماقمماق و راد هت رخ هدقدلوا اشاپ

 هر داعس زد هرزوا قاب هن روما ضعب كنسیدنفا قل اارار اغا فس و یدشما ادختک

 ۹ ندفدلوا )



 . و ۱۹۵ بح

 ندنکو دا هدقع راح بولاح لام ط + ندناماح كلاحر نالوا لوتقم هقشل ندقدل وا

 هنس هکر ت یخدکناآ ندنیدلوا فورعم هلا انغو تورا هداعلا قوف هسیا اغآ فسو و
 نوجا تحلصم هقش رفغ حرب ندرلابروز هلکا مازتلا یتمادعا كردا عمط

 هدک لک هبیلاع باب یسپرب ید ندیرایرهش یان رق اقافنا نوک دتا عمجت هدیلاع باب
 ندنراقدلوالعفنم هلبا عاتسا ی وفع كناغا فسوب ایوک یتعجوب كرلابروز اشاپ یموم

 ینج هلوا اف كشيا هسیا زاغلوا مادعا هللا یموم یاغاو اما ینغیدلوا شملبا تشن
 كناغا فسوب هنیرزوا سما احر ینسهدافاو ضرع ههناهاش یاک اخ ارس هلننام
 هد هسورب بولب ردنوک یصاخ صوصخ قرهلوا رداص هنس دارا نوح یمادعا

 . ردشمل وا مادعا

 یرلناق كنفالسا هدنکوا هکردقولخرب یلزوک چا ردقن و یلزو ك لصن ناسنا
 یخد ودنک و روکید زوک هت رللام هدر قح هلا تربع هدوروک یه داوا نازبد

 ناه هدیوسهددا تقد رظن ءهلاحا هنیدلوا شمصاب قانا هنتک الف هّقل ك رانا زونه

 ( راصبالا یلوال ةربعل كلذ یف نا) روبهدیا مادقاو یعس هغعاق یش رب ندنرلهکرت
 ندبا روهظ هدنحما یتاروا طقف بولوا تاذ رب لماکو لقاع اغا فسو هبلا راشم

 مدآ ترضح بوک : هک هل وش ۰ یدشمام هلب ر دشقاپ هشاردو لقع هس رغ تح ر

 .اساق هنیدلوا شمللا هه همالسلا هلع تبش ترضح یادقمرب ندن رع مالسلا هبلع
 | هد رضح رادهاش یعاسالا مولعم یتسهنس یدب كنم رع یخد تاذرب مان اغا هل ادعس

 ۱ یسضاق هطلع تقولوا راد هن راقدلوا شما لوقو ںاہ اید واو هبه هباغآ فس وب

 هک ردشعا روهظ هبعرش تح هعطق رب مون هلیمتخ كنبدنفا نیما ناطیش نانلوب
 . روللوا دارا هلیقر (۸) هدناتک لیذ یتروص
 یلاثما هدلاح یتیدنلوب ْراح ینس هبا همرکم هکم یدنفا نیما هدنروهظ كتحوب
 . ردشلدبا برف و ین هیلوساک نوجا سهرت

 زلر و هنتواکدو دشر كهيلاراشم هداموب هکرید هدنسهحیمرات یدنفا بیج ینطصم

 یحهدیا هتف رفو لافغا یاک ذا ه هع یراتدکمو هل كسان ٌهسلابا هدهسیا

 عیسو *یضاق بقلم عا ناطیش كنهروکذم تج بولوا مولعم هداهنلا وا دزن
 . ردقدصم یو یخد یلوا یضع هلساضما كهدلا

 كمالسلا هيلع مدآ ترضح هرزوا قلوا یسانیم كنهموقرم تح هکر ید یدنفا مصاع

 داود هوب ردم هن رات رضح مالالا هبلع تدش لس نال یرادقمر ندن رمت

 ظن هدسر فالتخالا ىلع هدشراو ضعع ییدتا هه زدیم هنن رات رضح مالاسلا هبلع

 رطاخ ینیدلوا طوضمو یم هدقونوم لحرب هکردوب قح نکل بولوا شوک و
 داحآ هکردعقاو هس رغ روما هحبن قرهلوا نداسنا صئاصخ ماسلا دعب ردلکد زعاشن



 مگ ۱۵ ی

 نامز کش هدام جر كنهداز یضاسو ردمهش دش هتسراو یییدلوا نکم هدا

 ع یم هلئسم رعع ءدایزو صقنو ینیدلوا یعوقو ید كلوب ردقهنآوب ندنداعس |

 دل زاها لامتشم ناهحوت و تافالتخا ها نولوا ندنسهصوصخ لئاسم كمالک

 ما ینیدلوا عقاو یسهدام رمع هبه هدنباب داهتجاو هدشیداحاو هدیآدرف روم

 باعتا یتیم هنخب دلوا بجا داخ قج هل زاپ هځ راتو بغا تاغ هدامو هله ردمو زج

 كاردا یئاسم هلوقمو هدنناذ دح اغا فسو هللا راشم یدنلوا رادتسا هملق داوج

 یشانندنناهج رهاظ هط فس وب نکیا ندناهد هحیایخ ید هبلا یوم کاح بولوا ردنا
 سانش قبسوم تیاغب ندنس هرز بحاصم اغا هللادعس نالوا رمعلا بهاو رداتنعمرب

 یو مظان كنسقرش (هزاخ هن )و یحاص تیاردو لقع هدنتاذو زا وا شو و

 هن وات کیدلبا باکترا هلیضرغ قلا غلبم رادقمرب هلبیرقتوب راکداب لوا هله بولوا

 تبارغ نکل رارید (لآ ها كيب پای هلیحرب ) راب رع مک هتن ردراو یتیحالص
 راشم یاغا هدنلاقم یتح ردهدنراضماو لوق كراولتلود نالوا ندناهد ینا لوا

 یا ش هکردندنارفو ردتک ءدسر ییدر و ها هسک ید هباغا هتلادعس كهبلا
 هج رک | اغا فسو هکر د رقف خروم ردشملبا تافو اغا هللادعس هدنر وص تدم ردق

 بحاصو تفلا مه هللا فراعمو لع لها هشيم نکل بولوا هداس ندتفرعمو لع هتاذیف

 هنادق و بوتلو ندهلوقم ردا كاردا ینحاسو لئاسم وللتموا هلغل وا تناطف و نهذ

 ید هللا یوم ءیدنفا كلذکب ولوا لد هتفیش هحابتراو حازحو لئام ههفطالم |

 قلوا انوک هفطالم اضح ین هدام تح رک ذلا فلاس هلغلوا انشا قلاقدو اناد هناذف زا
 یهتنا ردظوحلم بلغا
 ال بودا روهط هدایز ندنمح و باسح و ةد قوف افا كناغا فس ول ۰

 هدن رس یعوح كل رهشود هن رالا نادشتتم 5 هلا اشا یوم یک ینافاخم تكناکیک :

 هدلاو نکیا یاکهلدوف ید یعانوق هد رص یی دنل وا ماسه یریم بناح یسقاب و سفت ۱

 هدنماقیسفاضا حور كناغآ فسو و شارومب ناسحاهب یدنفا دم نالوا یمن

 ۱ قلا راقبح هن ادم 4س | راو هان وام لاوما اهد ییاقلعتم کد هلا یدقا یعار نانلوب

 . .ردشلدیا فقوتقردهب رب دا هنفلوققاشاب هرزوا قمناق می رجت ید رانا قوج زاو |
 كلود لار یراکدل هراب هنلام كنو كنوش لکد رایرحیکی زمکیدیدابقشاو ابروز |

 | نال واهنمان تنطلس نابرقهو تاود یالکو نکیاراشماعوقوط هنلالخ رب و هنسهرابرپ هلس |

 | رایدتوقوا تخ ر هنسرافاسهلبرناراکتناها راوطاوب ناتلودون ییزوب یتاقو ییزوکچآ |
  ندنفجهبمهلوالباقتلود ةراداهلباتبهو لاحوب رای دن ردید (لوالاشابللاهلا حر) و |[

 | رووا لاوحا حالصا هللا تابالقنا و و یدلوا تربح راچود تنطاس ناهاوخ ريخ 1
 5 یدلکروتفو ساب هلس هنساصعتم نانلو هدندنما |

E. 



۱ 

 a ۱٩۷ ی

 : SS: OO ا ین او تور هس 4> هل وا نم و ,بانق اتیشال هدکل ا
 ندنفیدلوا تیفیک ر لکشم كمردتا مضه هکلف یلانمو لام ردقوب قنا بودا
 نشد کی هدن واه نوردنا ندفرطر هدلاح یش دلوا هدکع وشود ینس هراچ كنو

 للعو ناکدیس رون ندبا ذوف سک هدجراخ یخد ندفرطر و یرابرهش یانرق |
 قج هل وا لع ءهکو خار دا هلخ ادم هتل فد طاصم یراذفنتم یاحوا ی سو ۱

 تسدردو ندنغب دالاشا کلر و نوا توشر هدشنا یه و کلروتک هروهظ رام دن ۱

 هددهعلاب رق آر ظن هب هعقا و تافارساو تافالتاو مولعمانیماحتا كن رفس هبسور نالوا

 ا ناطاس هدرلهرشط و ندنخیدلوا موزح صا یح هدا روهظ هلام هقاضم هداعلا قوف

 ۰ ءیداو كراتاذ همیکشلا دیدش یک رهداز ناځع هرقو هداز راج نالوا یرادف رط ماس

 || اشا یسوم هلبا هعلاطم یراکماجا ندنغیدناوب ظوحلم یراغا ك ولس هب یک رس
 ا تالکشم تاهو كما مته یراهمقل كوس كوس یل دن وو روضح ی و برطضم

 | یدنازوخ هبافتسا باب قد هرز واک ا تمالش نیدلوغو هدنجا هل وب

 با رود ارود راکفا ولاموب بولوا التبم هردص قیضو هینبلا فح اتاذ هکوبلاح
 ار وک یک فلک یس راو هم ود دلا ضم كرد دنا ی

 a .بولوا شملت وط یبفت N ووضخ هم ۸
 یدنسمراو یسهوالع ضراع و عنصت هدزارب هسخ و یدبم هدایز هس و اح

 غارف ماع ییاصحتال لاوما یکیدللا سالتخا هدبولیکج ندشیا احب یضرغو
 هاشال یساروب یدیا یمقمالقوب یلود ضبن هللا ضراع هسخو یمکع هدتحارتساو

 یکی رک یبراکقا ندشدلوا فرح ر ساسد تیاغ یکوکلد ارز ردلکد مولعم

 یورو یار هم ا ا یر( ا ا لمس
 هلا لب وحش یرودو لکشت یهبناسصع تشه ندبا جاتا ینس هعقو 2و هک دلاق

 رولکن ارک هنیطالاس عط قمروط هدتنم رابریز هدهسیا شملبا رادتنم ییافطصم ناطاس

 هنجام ید كسراترضح هاحون هاشداب ىلع قلارار هلتهج ییبدلوا ندداوم

 یراودنک هدب وشک د راهلوقم و هسا راتاذ نشت یی هدن و اهنوردنایدا قفاوم
 . یدرلرتسا قلا نادم

 یسوم هرزوا كنا تماقا هدهسورب ینوک یجنکیآ یعرکی كرخ الا عید هيلع "مان

 یلاع ردص ماقمماق هلترازو كبهلادح هداز راوسهش یشابشواچ هتسرب هللا لزع اشاب

 باکر هلا لقن هغاشاسش واچ یدنفا نیسحت نسح یسادختک نوباه باکرو یدلوا
 . یدلروس هبجوت هب یدنفا ییطصم جالا یرظا تابیوح قراس یخد یتلادختک

 یسیرب ندرانلوا بولطم یعادعا الاب هجو رب ید یدنفا فیطللا دبع یان قیقد نامق
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 تور یاسحو شفلوا رخ ات یسارحا هابیسح قل وا ندنسردم هدلاح ین دل وا ى

 هرکصندقدنلوا جارخا ندهیملع قبرط هلیهجوت قلناریم ربم هنس هدهع قرهنلوا

 فیطللادبع ینوکی جندردیمرکب كرخ الا عر یعوطقمرس بونلوا مادعا هدهسورپ
 . ردشملق هشت و عضو هن وامه باب هلماوتع اشا

 اص هداز یج هحیک یوتم ندماظع رودص یدنفا فطالا دع هبلایعوم م وح ص

 یرظان تابوبح هبلایموم یافوتم هدنمیظنت یادتاكنس هدام هرخذردیداماذ كندنفا |

 تاذرب نادهقیقدو انشآ جانم بودیالیصحت ین قیقد ناقیخ دهجرت بحاص هلغملوا |

 دم تات ا باشا سك هه تنطلس  ناکیاتا ندشیدلوا

 ندنوک یراتوادعو تباقر هنودنک كلا و قفلو ندنسردمو

 یراعا اضماینسهلازا بولو تصرف هد هعقو روهظ قرهلوا رفاوتمو دازتم هنوک

 ردشُم وامادعا هدهس و رب قرهنلل والی وات هل الیدین قل رط ح ورشم هحور هن رزوا

 تاذر 55 هد ونس یاد کو ف رطظو هح ولا شوش ناسللا بدعو هماقلال وط ۱

 هبلع هللا هر شعا ریمس تناطف

 یدنفا یععو یرظان تامهم یدقا تناح اص وک یحنج وا كن ال والا یدام

 قلرح هد هطلغ یس هحک هعج یسادرفو ۰ یدنلوا صن یسادختک ناطاس ناخکب |

 خیش یو یستربا رازاب یجن دو ۰ یدلوا دم ردق تعاس یتا نوا هلا روهظ |

Nبصآ یدنا یصولخ ر مع هدار یناص هنر هلا لع یدنفا هللا ءاطع  

 یدنفا هللا ءا طع هن هللا لع یدنفا یصولخ رمع یتوک یساد رف ۳9

 . یدنلف ااو بصن |

 .یدنفا ادس دوهعم ندنسردم یردار یدنفا یرخ یوتم هکردهاهح و و یلص ۱

 همابو تو حدق ینوب ینوش قرهناوب هدارک سلاح هللا قاقواقلاط وربدهتوا ۱

 کت راک هدیا تراسح همس ریو ازهتسا بوالوط هنناسل یملاوم نالوا یسح 3

 ۱ ۱۳۳۱ وا هم هقرط یتددلاو كاس ناال یمرحت هللاا

 ۳۳۱۷ لر رس دره تم هم رش یم هتکیدنهلدذ یش هبودنک |

 ینم هنب راک ږ کەر و ااطعو ایاده EE (ه ناخ ود همقل كس |

 ه« دید هدنسهاس قاقواقلاط و قللاصف و رابق یث هحیلخ ندنو ندنوش هلهجو و |
 هبملع قل رط ندنراوطا 9 كا یدا رااص ه رفط هیلاوم بوزک ها تارادو

 : < یتسار و ید وا ناب دنا رظتنم هنسهارع وا هتسصم ر هدننالاقتا مایا و و رقم احا

 امدقم اغا لیعاسا ندن راقا هد هسنا شا رادو یئالتم ردنا آش اب ردو هعلاطم

 یدنفا ادس ندنغدلوا یراکتمدخ كلا ید ییطصم ىغا کا یرظطا زاغوب |

 ( تقولوا زا



 ی ین او دا باو د

 سگ ۱5۵ =

 هدقمروط بونابط اکا هدنرتف مایا وب هلیسل وا تفلا مزب حدق مه هلا یشابق تقولوا
 یدنفا هللا ءاطع مالاس الا مش هدسل ر ندناوذ دا مذ هدهاس رود طّقف یدا

 ندندنسم ینا هلسرقر ناغلوا هشیدناو فوخ راچ ود ندنف رط كنا هصاماب هلیسلوا
 هنس هاخ ماشخا ر یتساسه ره چاق رب هلا یشاش كرهشود هنسالوخ كمروشود

 هللا ءاطع) EAN تاساک لوا بودا ترشعو شاع طاس لما و توعد

 یسمروط تر هدننادىم تا یدىعو یساضر یمسجص EO شش اه علخ ت دفا

 مظعا ردص هدل وساتسا E ردا شا ر هد زکقح كزس تباهن و ردوک یتربغ

 كن ولقاحوا ید مالسالا خيش هیسح قملوا یعجیم كنهلج یوتف باب ندنغ دل وب
 هرکص ندکدشا لالخا ینهذ كناق كر هد ( ردمزال قلوا یسهدرک به
 بوروتوک هنسلجم اشاپ ینطصم نالوامقم ادعاقتم هدیراصنا بوبا وبا یب یخ ابق نوک رب
 اوک ىلع كمالسالا خیشو نابمرد هرزوا زخآ زرط یبح و یخد هدننای كناو

 هلسط حب ید اشاب یطصم هدک دتنا ناز ءدروآ ید دلوا یلما كنولواح وا هلا

 ناح ول هداس نابرقم بودبا ر رحت هرک ذن هنفرط ناطلس هدلاو كرد ماظعا ی هدام

 هنر هلبا لزع یدنفا هلا ءاطع هرزوا یفیدنلوا راعشا هدالاب هلا دینات ینا ید
 مقتسمو فيقع تاف یدنفا نمع_هدهتشاا شه وا تصا یدشفا ىجا

 طقفو قشح و ارس هشااتسو حدم قر هوا يو عرش قفاوم یروطو لاح ھو

 رس رهظم هلسسح یراتالصو تد ش نالوا مواعم هحنساضتفا یراتداعس مسا

 صوصخلا ىلغو یلاومو رودص وأ ( قیدص نم رمعل قحا كرتام)

 نیدلاسمش قرهلوا دونشخان ندنسلک هتخبشم هن كنا یاب وسنم یدنقا هلا ءاطع
 | هدنسادح یارس یسا راضع نداملع ناعا کد هلا رایدنفا هداز دارو بلنمو

 7 هنف رط ولقاح وا هلبا عامجا هدنس هناخ كکب شی ورد هداز كب رک عقاو

 یغح هل وا بلاح یتماخ و هدنقح ولفاحواو بج وم نەفرەت هتلا كنهنداح و و رب رگ

 كندنفا ھا ءاطع یدقا تلاح نالوا باکر باتکلا سنر هدربو راشعا یک ذن
 یتح بولوا ینکتربغ كنا هلیسح قلوا یب هدرورپ كن رد و یسهداز الال
 هد هسا شمشلاج هنعنم هدکدتنا هدافا ه ودنک یتبفک قر هلوا هنام رح اشاب ماقمیاق

 یزاغوب زکد هرقو یشابناکس قحیلوا عقاو یلزع هرکص نوکر, بویلوا دیفم |
 عینصت رتفدرب هلا جرد یتسبماسا كرایشاب هطوا نیعتمو مولعم جاقرب هلی راک

 یراهلازا كرالوا روطسم یرامسا هدرتفد و )و لاسرا هنفرط یا بودا |

 یناخ یدنلوا لزع ندنکیدمری و هدکدلنتسا یوتف ندیدسقا لا ءاطع نوجما
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 لوا هقشب ندکدسا لافغاو هفاخا ويد (ردررقم زکمادعا هلکمر و یوتف هسا
 یدنفا دعسا دم شا ورد هداز ك زاتروب ندنسردم هدنمس هرن املس اردن هحک

 هلهج و و ید ین آ هلبا بلج ییاغآ طم یشاساکس یناهن بودک هنس هلاک

 هدشاخا هغلشابناکس كنسودنک امدقم نل هک یشابناکس ندنکیدلبا شحوت

Eهدافا یتفک هلیا باج هنس وق اغا ی یشاب هط وا ترد نوا نالوا  

 نککی لس هدا عج ندرلهلشف رحسلا ىلع) ه ند دتنا اطعا توشر هک و رب

 | ود ۳ ه دنا عمج هدنسال وخ ییماح هرن ماس هاب | ناحصتساو عمو نا ردو

 هداننا یشدالشاب هعاجا راب رس E هسیناماس حاصلا ىلع هلکما هيبت |

 بوشیروک هدنسسهب رت دی زیاب الیدبت هراخلاب هلبا شاپ ماقممناق یخد یشابناکس
 راروىمتسلا ید دح مالاسالا حبس هلهح و 9 یدلوط ها | ولفاح وا ییماح هساماس)

 قاهرخسم هلب وب اغا یمب) اشاپ ماقمغاق هدک دید ( رارویتسیا یییدنفا لوزعم هنب
 هعلم هبمالسا یاربک تخیشم نالوا ندشنارع مظعا كن هباع تلود یعرولوا

 ردنآ و ى شا تدا ذوفت قفلوا بصن نوک و بونلوا لزع نود ردعابص |

 هاخادم هتلود روما ولقاحواو ررلکد شبا رولوا و ردک یاهمو قنور كتلودو

 ه هدهاعم طش یراهلخادم همیسج بطخوب یدنش نکشمنا هدهاعم هرزوا كماما

 شيا ولتلود ناما) یشابناکس هدهسیا شمشلاچ هعاقاو عفد كرهید (ردفلاخ |

 نایص رونلوا امغی لوبناتسا رولک هروهظ همیظع هستف رب یدمش رویک ندشیا
 یالسالاخیش هدب وقح دسم چافرت هنمان ولقاح وا هک ی دلاق رولاف هدنتل | راقایا ناوسل و ح

 ود ( ردنالو هطاار هدام وب رونق وط هنس ومان كنەماع عاحوا ی رامر دستا لزع

 نواه باکر كر هلک هب یلاع باب هدکلرب هليا یش ڈاہناکساشاب ماقمماق راچان هلکعا رارصا

 ۱ هدکلرپ و توداراضحاو بلج ید ییدنقا ت اخ هلا یدنفا ت اتکا

 هس ولفاحوا) EE ادتا هدن راذدقح هن وب اه روصح بودک هن وناهیارس ۱

 نیدمروص هزب) كردا مالکےتف هیس هم دم (رلروبتسا يیدنفا مالاس الا خش لوزعم |

 تطاس تم رح كته و تحاقو وب د (یدتس اصن مک ینهدازیناص هلا لرعیمالس الا خش

 تولد ( مدتنآ بصا نب یعالسالا خش ) كرهلک هت راسج ق را ینطصم ناطلس كح دا |

 مارباو حاملا لوالاک هدهسبا شمش "مشلاچ همازلا یی یشابن اکس ید اشاب ماقمناق هداروب

 ماق ۵ هفاخا كر هد ( رولوا جرو جه لوبناتسا رابوق همیظع هنتفر یدمش) هللا: |

 ردشل ر و رارف هنس هداعا هشم ماقم كنىدققا هللا ءطع زس هراح ندنکیدخا

EEیروص كمردتا افعتسا ه هداز یناص نوجا هظفاحم یل لود ناش نوسلوا  
 هدلومناتسا هسا كهبلا راشم بولوا مزاع ههبلا راشم دز یدنفا تلاح هلغملوا بیس |

 ( یانوق )
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 . یدل دیا ین هنس هرب زج سربق هرداصلا دعب كب طاص یسادختک

e ۲۰۱ ریس 

 ببر كردا له هنعان وف كنسدتفا مصاع هداز کم نالوا یداماد ندنغدمل وا یعان وق

 یدنفا را نکا OR O جوف جوف لاحرو عو هدکما هم دخ ۱

 هللا ءاطع نوک لواو شمر دزاب همانافعتسا هلا هدافا ییهدام E امرت و دورو

 یلنعاشنمو شل روب نیت و بصن مالسالا خش رارکت و بلج هن واه روضح یدنفا

Eندکلوا كرد تدوع هنحشم ماقم ە دنسب اس رلاب روز یدنفا هللا ءاطع  

 زمک یا وراددط ندارس قت را كنافطصم ناطلسو یدلوب لالقتساو دوش هداز

 . یدبا ولناش اهد نکیا هدسفق : هکهلیوش یداوا |

 . هدنرصع میلس ناطاس هکیدنفا نیما یلهسور روهشم ندنماشم هدنهقن ته رط

 ۱ کو قفو زمسک جاق هند ازا بودا تانا کا ىر كراكو لاحر

 یزنک ۱ كنهدم لوا هدهعقو الا هج ور یدا شمر و یسهخسن زملشبا نوشروق
 لاکشا یهدنرزوا رل هح ول ندا روهظ هدنرانای هدنراقدنل وا مادعا هدندب اقشا

 ىدا روهظ یحاخ ولغاب هدنسوزاپ كنالف سان ماوع قحیلوا اع ور همسلطم لک ایهو
 هعوقو فجارا قوح ك كرد وکتفک وید یدقبح تب ندننوق كنالفو كنالفو

 ناشناس ندالقعو ندا را یتلود بالود ورندتقو ردقو نامز یالقع یرلک

 هاح یاش هن رلکج هنوشود یتلود روما هللا باهذ ههفخس راکفا ولاتمو كراتاذ
 هننرافدل وا شعاادل |هسذاکا كنترل هلوقملامرو رافح وقافو كردا لامآ رصح هلافا و ح

 راتفرک هتک الف هبوب یمیک كنیرادی مم هلبیسح یددجت كرود هکوبلاح رایدلبا فست
 تحاس حد هب یدنقا جیش نالوا راب دا شک هلح توس رل لس ندکلف کو ۱

 . یدئلوا ین ههسورب یخد یدنفا نیما هدانئاوب هلکلروک ندلاح ةمزال كمر و

 ه هملع قیرط ندنرشآ قر هلا سور هلا تعافش را هسمک قوجرب هدشاس رود
 هت نکم ندنراقدلوا شم هلورلیا هجولبخ هللا هداتعم ربغ تارفطو شم رک

 نوا هرزوا یرل هبلع تراشا كنیدنفا مالاسالا خیش هدننمض نفتو ریهطت كف رط

 . یدنلق نقرتو كح یرلسور كسردم رف زوقط

 هن رات رضح هاح ون هاشدابكناغا دڅ دیس هداز اغا بوبا یسحشام ناعع ناطاس م وح

 كنال والا یداج ندنخ دلوا یلاع م زتلم یترورسم هاس هسالم قمل وا یس هع دق تبسل

 لوا روخاربم هنر كنا هلا لع كب نیدلا سمش لوا روخاربم ینوک یحنج وا نوا

 هنر قر هنلوا لزع ید ىدا تحها یش اب مکح ینوک یه رکو . یدلوا

 نوکل وا هو ۰ یدلروس .نایعتو بصن یئاب مکح یدنفا رداقلادع هداز یحوط

 هنیزخ قباس ینوک یجنتلا یعرکب كموقیم هامو هلا جا كبدح رادقوچ شاب قیاس

۱ 

۱ 

1 



 ۱۰ رد قفلوا هحوت قر هلوا كا هتسررب را ولوم هکر دن

 هل وا لاسراو بص یخاق رر هنس یه هب هرونم هندمو هم رکم کم ینم هنغل دل وا

 هللا رایدقا الم ندنشرش نمرح راسآهو هرزوا ییدنلوا ناس هدالاب ندنکب رک

 ا نالوا ارجا هداتنا وب نکیآ رلقغا درط ید یلود نرومام راس راز
 یولومهسدم و هب یدنفا لماخ یل هخسخآ یسضاق فرش ماش یولوم 4 هدهیملع

 یلاسرا یلاوم هه رح موم هنلا دعا بور ولام 2 ی فراع اشاب ىلع لا یسلاو ردم

 اهنا هر ٤ باب ینغح هلوا بلاح یناش هصش هدنقح هلع تاودو بحوم ی را

 . ردشملا ید راطخاو

 | یاتنا كب اس رک ذلا فلاس نانلوا ین هسربق حورشم هجو رب هکر دون یغ اهدو

 هر قرهللوا در یلاوماو هداعا هتداعسرد و وع هلطسوت اعفش ضعب نکا هدهار

 یاما نوباه ةرص هلبس هنر ىىلشابى وف ىلع هاکرد هنس هدهع هد Yl یداجح

 3۳۳و اتش یرفس یاهم كنتسا نوباه ءرص کولاک یداروس هجو

 ۱۳ و ودنوسلو یر تداعو مسر طقف یدیغوب لوب نوجما یمورلبا |
 یراساهو اشاب فسو جنک نالوا یسلاو ماش ایوک قر هنلوا بصن ینیما هرصر |

 تفسو یدلدا شرتسوک ر وللو كج هرونوک ی ءهلفاق قر هدغاط بوروا |

 ماش سلبا رط نانلوب هدنایصع لاح وربندتقورب هرکص ندقدلوا یسلاو ماش هسا اشاب

 قو ا یلارط.هام دنح هج رک | بودا كنج هلا ینطصم رب یماستم

 فسو كردا احتلاو رارف هنن اب اشاب ناماس یسلاو ادبص اغا ینطصم هرکصندکدتسا |

 ۱۳۸ راه و هد ها روف ند هاغه رطلوا هلا طض یسلارظط اقای |
 . یدا مر a هدنف رط

 دقعو لح هروک ه رصع و لاح باحاو رابتخا شاپ هللادح یمظع ترادص ماقماق

 . مالسالا خش ندا درفت هدنداعسرد الا هج ور هقش ندنغا دلوا EE هروما

 هخاماقمع اف كنا ىنىمەنىداحما نالوا راکرد هلا اشا یموم قیاس ماقمعاق كن دنفا هلاءاطع

 اش اب هلادح ینوک هنشح یحنکیا كنهرخ الا یداح ندنکیدلیا مازتلا یتس هداعا

 ۱۳۱ و فا تا معرق یضاق [دعاقتم هلبا شام شورغ كن هيهام
 . یدنلوا بصن ماقمعاق هنس اشاب یسوم هنر

 لاب هدنراوص شب تعاس یس هجک یستربا رازاپ ینج وا نوا كنهرخ الا یداج

 یحنش) نواو تعاس ید هللا روهط قی رح ندنن ورد یناخ یضاق عقاو هد مان ین زا

 روهظ قلرحر كلذک ندنس هشوک ینالوق یرانالعوا م ع هدنشاب هدا زهش ی

 ( هبا) ۳ 2



 أ
 أ

 ۰ ردر لوا مادعا هحک هلا لاس را هبادیز تولموط قرهلوا ۱

 اه ات

 . یدنوس راقاع وا هجنو یدا رلرب و قر هلوا دنک غا نوا ابا |

 ىلا زوبج وا هنسراقاع یزاغوب زک دهرق ینوک یجنکبآ یعرکی كن رخ الایداج هنیو ۱

 هرز وا قفلوا عیرو هب یلاومو رودص و یدلروس عیزوتو ناسحا هبنس هبطع هساک |

 . یدلردنوک رل هحوب لمکم هنغانوق مالسالاخبش ند هاهاش فرط |

 كنهرخ ۱لایدامج هلکعا تابح لحس مخ یدنفا ناما د یسضاق نواه یودرا

 نواهیودرا یدنفادشر دجاهداز قدص یسضاقرم زا اشاس ینوک ی درد شرف ۱

 . یدل وا یسضاق

 e نواه ںاکر یدنفا دستش ر ییعصم یلج ینوک یعننوا كه رش بحجر

 . یدلوا یبما هاسر یدنفا ماک و هس رب كیاو

 هس و یدل راقبح ناه رش نام رح هر ص هدن واه روصح داتعم ر ینوک ینکیآ نواو

 كلذک یتلیا هقرو هاشاب فسوب جنک یسالاو ماش ًافاا یناغوشاب هدرج هدانناوب

 راح نکل یدلر ور هبح ول هناشاب ناعع هداز اشا دحا كالم یسلاو یتلایا شرح اقا ا

 دا ه رصات یدا د وقفم یعادحتسا هحو كنغاعوشاب هد رحو دودسم یرللو

 ۰ مما یدا كح هل رب و

 هدنشازاغو قرهقح هروب هدایژ ك ورم دن ون اه سولح یرافاع یزاغو EF هر

 هن راکت ارو و قسفنالعا هلغم | هشحافهراهعاق وراذک و تشک ایا

 | تولوا شوخ ر كردا ترفغ اباعو قملقاط هراسداف صع لحا بوم
 فرطو رایدلواردبا راستجا هناکرح هنابدا ی یک قمروا ه رعآ هدرانادسو هدراقافز

 ناطاساما یهاشداب ٌءربشمه یتح رلپدرامش هدایز اهد هکدروک هیفطل «هلماعم ندهناهاش

 تادهلسهسالم ىو هدا رمساح >اس ناغار > نالشد دابا لک تالس مضاوه لید

 یادیعمروم بف رشهاروا البدنق ا یجنج وانوا كج ر یخد هناهاش

 لاحر هاکحدنع ینادیم یدنفا یح هلییسح قملوا ینوک كنسنا ولوم شاطکشب و

 كيارس هدلاح یراقدلوا شوخ رس رفا یا ندراقاع نوک لوا هتشيا یدا اسن و

 هنس رارزوا بوراقبج اغوغرب لبا راجتاتسوب نانو هداروا یارک ندنکوا یسوق
 ك رهدشبا یتسسوتش راقاع ره دنحنانلوب هدنسهحاس یدقا يج هدن راقدن 1 وف

 رادتالا یدل کنج هلا عمو دشحت یخدرابحاتسو نالوب هدفارطا بولک هاروا

 و رج یخد هم وقص یابقشا هدهسیاشلوا حورو لوتقم یرفندنحند رابحاتس ون

 رس ینطصم ناطاس هکشمراو ههدار هل شيا هاکلر و زوب هدایز هلفاسا هتشنا

 ر ۰

E ۱ 
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 كنویراشا مادعا ین رفدنح یتحو ماحتقاو موج رلهش تواقش ٌاطرب هنیرارزوا
 ۲ و ططش دارا رسید هلن ایالت ل کار هضج هسهلوا راس دانم یقه روا
 E لا رج ساسنوجتا فا ك نشو اسا تیلوا لباق
 1 نامرف هعطقر نوجما یدات كنامتشا هلوقفو هك لوا ناهبوناق ید ی
 یرا هدرکر سو رابتخاو قاحواو یل هناخراک ینوک هبنشخ یسادرف هلکمتا رادصا

 رف چوا یعرکب یراقدلوب هدنجما لوبناتسا قرهداق ین رلوق هعاقو قرەنالحالس
 ۰ RSS ی راهشال بوعوب یرافاع

 ندنف رط,یرلهلوک تناشاب ىلع نالوا یسلاو یراتلایا روز رهشو هرصب و دادغب
 ینیعت و بصز كناشاب ناماس نانلوب یسادختک ندن رلهلوک هنبرب هلبربخ ینیدناوا مادعا

 نوا كمظعم بحر ی ضع ناللوا مدت و مظنن دنا راد هسامدتشا

 یصالختسا ندندب رانمهلوک كدا هکوللاح یدلوا لصاو هتداعسرد ینوک یجندب

 بونلواذاخا هسانم ءهلسو ر هعقو وب ءانب هنفیدلوا تسفک رب مزتلم هحتلود ورتندهتوا

 ردص یسلاو مورضرا یلایا دادغب هلستاقحلم قرهنلوا رظن فرص نداشاب ناماس
 . یدلرویب هیجوت هباشاپ فسوب ایض قسا |

 كناشاب ناملسو هدلالتخا لاح كدادغب ینایتسایس یسحلا زسنارف ًاقاعتم نکل
 راطخا هناتسود ینهبحوت ككدادغ هنسهدهع هلنحم ندنعیدلوا مدل هو توق

 زیاحاعطق یصن یلاو هلیزوس ینجاو هلکمردن وک ر رقت هعطقرب هبیلاع باب هدنقابس

 عطقرازسنارف هدانناوب هرزوا ینجهللوا نایب هدرزو راط كب راتقو هدهسیا لکد

 ۱ یخد یسانجوک كننانتساس ندنیدلوا راکرد یرلقدلوا هدقمارا هناهب ههراخم
 ۱ ا ا رومامرب هداش نوح هدام قفح هلسفلوب ندلاح ةمزأل
 لوس كناشاب ناملسینلس اابیلع قوتم یسلاو دادغب هجنلک هنایصفت كدادغب عیاقو

 تاذر روقوو روسجحو سلو بدا بولوا ندنراهلوک كنا لصالاقو ردداماد

 كتا داماد هنتسودنک قلارارب هرکص ندکدتبا رادهنیزخ ینآ اشاب ناملس هلیسلوا

 ادختک هددادغب هسیا رانقولوا . یدبا شلوا غنام اغا دجا یسادختک هدکدتسیا
 یسهرتنادادختکو ىدا هدنلا كنا شاره بولوا یسحنکیا كنيلاو تاذ نانلوب

 اندم هر اد یادختک كر هدک رکسعكولب رب حابصلاىلع نوک ههلغلوا ورا

 ندارواو هنشاب نادر بورک هنغوتلوق یسادختک رابجوقو رروتک هنسوق اشا

 نوکلواونابب یتاارجا کنود ادختکو رروتوک هنناي كناشا بولا رادهنبزخ

 واد رز وا حو رشم ببر هن بوقلاق ه رکصن دک دتا ناذبتسا یراشیا یتجهای

 ندادختک هجدادغ وشعاردبا هرباخم هطساولاب هدک دتا اضتقا شرارب هدهراوردیک



n ۲۰۵ رب 

 جد ك ۳ راد A زح بول وا راستعاو دع یمادختک راح وو اک

 رانمهلوک ردقزوب 5 ید نالوا هدنماقم i ڭىاشا ەدە اىن ودام

 یتموکحدادخ ات دتفور و شمرونلو هدنتحشیسهدناموق كرادهس زخ ته

 هک هنماقم قلادختک هدلاح ینیدلوا هبامورفو ولر, هسیا ادختک دحا بويمن
 هنغلداماد كناغا ىلع راده زخ هو وب نکا رام کج اتاد ینا رایت و ندا

 ینیدلوا هدکنزوک یتصرف هلا نیکر امضا اغا ىلع هدنقح ینالوط ندنسلوا عام
 ندنناپ كناشاب نوکر ادختک دحا هدنرخاوا یسهنس نوا زوییکیا كب هدلاح

 رنمهلوک رکیدو بوروا ندنسهقرا هلحبلق ینیدلوا لا افخا هدنتلا یروک

 "ةعفدهجرت نحاصهنس رزوا كلوب راشم امامت ی راکكنادختک دجاب وروش وا جملقی د

 اعدتساندن داعس رد و شل وا داماد هباشابناماس یسدنا اقاعتم واد ندا راده زخ

 هلمخ هوا یانجتک دعا ۰ ید ا شل روس هج ون یخ د یس ر قل ایم رم هنس هدهع هلا

 نایک رر E تنش ناو
 وینا رععاشم ند وق ترآ تودک هو راد مرح یکینیدیوط یهدبرع لوا اشاپ
 هل رکسع ولر یدمش) هدازب واش هدک دتساهر واشم هلا باج یهدازب واشنال وا سانت

 یر توت هل وسناتساو رولک هر وهظ هد ع ار هسل وا مارق هسدات كرلنمهلو 1

 هراح هقش ندکعا ادختک یا كرههد یدا لما مس اغا ىلع یشاوب زسرولوا

 ی دوا شملبا صن ادختک ینهجرت بحاص ناک ید اغا ناملس نوید ( ردقو
 هدک درک هنن روضح كناشاب ه E ES بحاص یتحو

 هی كدتنا اف یتناو مور هتسودنکر ا یندلو E زر
 یامز ینلادختک مقاولاقو ردلوقنم ندهق کودبا شعد ( رولک هکشاب هدکنس
 افاپ ناماس هدنسهنس ید نوا زوبیکیا هرزواینیدنلوا نایب هدالاب بوک شوخ

 ؟ ییدید كنس دفا تباہ هدهسیا شلوا ید لاو تر هدکدسا تافو

 ۰. ردشل وب یکیدتا هادختک دا هدلاح یش دل وا هدنشاب ش قرفو

 هلع هنسهلج هدهسدتسا روهظ راجا نمو ضراعم هتسودنک یرلادنا 2 هک وش

 كب ناماس یسهداز هریشمهو شملا هنف رصت ةضق یک ی رک یدادش تلابا ارا

 هنس رزوا یناهناو س هدنسهنس ییا یمرکر و ادنتت ر ودنک :هلتسهنس زوقط نوا |

 بوازا ا ازت هوا فدا شوااو مک هکر یاس

 | نانلوب یسادخیتک رایجوبق ن E ونک هدتلامز امان ناماس موحم یرایدنفا

 افا E هفط و هلا 5 ا .دننادختک رایجوق ورن دتقول وا اغا فیصآ ۱

 هک حجت

 شل وا ی

a 

ETTI LEE RENE 

ES TOL TATOOاستاک  

 هجرت تبحاص هدک دنا یعاشا ندنادرت رکا تدوع هرس هرباذ ا



 مگ ۲۰۰ ریس

 هد ولوا ادختک ك ناما یسهداز هریشمه الاب هجو رب هده لا شن ون هدکعا

 هلکمت کهن جوک ې جا ناعآ تشک هل 9 هرم و ی هر ط تو وا تار

 قمقح هنادس هدنامزر دعاسم هودک و هدکعا ین یالقناو لوڅ دل رضاح لاح
 عیطلاب یعند رانمهلوک نالو .دونشخاان ن لع تموکحو هدکعزوک تصرف هرزوا

 هد ولوا ندنناکداز لبصا موطاب مدقم هنس چوا ندنو ن کیا هدگک وک یترغ كا

 كب ددم نالوا باسح یف مراکم رهظم هلا باستا E اشاب ىلع كرهلک هدادغب

 ا کس و ا ءزابا هرزوا كجا مادعا ناتاب لع مارح كم ما
 ۱۳ ا رک یلاس درد نوا كنء رخ الایداح كردبا قاتا هللا رلهلوک
 یرلرکیدو ییاشاپ هلا رجنخ كب ددم ادتنا نکیا رابق ییزامت حابص هلا تعاج

 فیصن رک ذلافلاس یسادختک رایجوق بوروا یاغا سابع راد رھم هلبا هجنابط
 تافو هرکص ندقداشای ردق تعاسرب اشاو لاحرد اغا سابع راشمتک هنغانوق كناغا
 هدنعزن لاح كناشاب لع بوراو قحیلوا هاک | ندهبضق اشاب ناملس ادختک رلشما
 لا هلحا هراناک مزال ییصوصخ شدو نیفکت هدکدتبا حور ماست و شمن
 ۱ یمن كناشاب ىلعو ۰ ردشملا تعراسم هتموجح .دنسم طض ی

 . ردشلدبا نفد هدهسردم نالوا ا

 هغاماقمعاف كناشاب ناملس هلیسلوا كعد جرخ کیا و قلادنتک هددادش تقولوا

 یانجابو یشادلوب وق كناشاپ ىلع اغا فیص هدهسیا یسطما یداصقاو باا

 نالوا یرادفرط و ارظن هشیدنلوب ولتنیح و ییمدق هلتتسن هاشاب ناماس قرهلوا
 ۱۳ مود جللاو (داتسا هراتلوا نواح راسو هرانمهلوک"
 ۳ هام د د وق ها هو ناتلفغ هورک رب نالوا ۍرادفرط
 دونشخ ندنراتفرو راوطا كناشاب ناماس ادحتک هسیا یلاها یدشعا ا

 هدلب ناعاو املع ا قرهلوا ناباتش هارس یک یرلقدل وا رادربخ ندهمقو هلغلوا
 اثآ فصت ندنراقدلوا يلا دامقا دسم قاماقممناق ینآ هوا هلبا دانا کا
 ناشی رب تیعج یهدنشاب قحیلوا مولعم تبفک هدقدلوا لصاو هنیراوج یارس

 رکید و ییطصم هزابا و كب ددم هدهسیا شملنا رارف هفرط رب ید وا قرهلوا
 بوک هلا یخد اغا فیصن یک ینیدنلوا ارجا یرلازج بواسیتوط یرارادافق
 هللا عاجا رانلک مزالو راشلهراپ كرهشس یرلاغا نوردنا نکیا رولبروتک هیارس
 هلا مظنن رضح هعطق ر هدنقح یهبحوت هنسهدهع اشاب ناماس كتسالو دادش

 . راشملنا میده هب یلاع باب 0

 داد كرهلدا راسعا ه رصح لوا هوا سد و هیت رب هن رزوا كن و ۱

 1 یليلاو 2



alزا  

 قسقح هس رزوا یمهلخادم كا اس ا ا هبح ول هیاشاب اض یلنلاو

 ناس كنکللاو داد هس ةد ین دلعار Of GE ولل و نوسنل وا تام |

 قرەنلا ورک هبجوت کلو 1 ندنک رک اهد رھ هو 4 هلساعدتسا یهبح ول هب هیاشاب

 ۱ هس دادع و شل روم هح ول هیس ه دهع اشا ناملس یراتلایا روز رهشو ه رع و دادغل ۱

 . ردشملغار هدنمکح تسد ا وک

 کا 1 رونلوا 939 هح ود و رب ده وا یعلخ ندند را هل دادعب |

 یدک روا یگ دنا صع كرانمهلوك ىلا با هن رزوا یدورو كا کا و ای |

 یدکزاو ناه ندنسارحا تشرد او یه رزوا یسهلخادم كنناشساس هسح ول |

 هنغب دل وا علا کس یددع كرلزءهلوک یهددادف هدهسیا نمهلب ری دسک هاب ال یمارو |

 ناصع هاقلالوف نوجا یرطاخ كرلنا ید ییاهاو هب رکسع فاوط نکند و

 ینلاا یدیسا وا شمراو هدادغل اع اشاب اض ارن هنس راکج هىا لوق ۱۳

 | ندن راح دادغ هدندورو هذاعسرد ك رضح کلو یدرولس هلا هنف رص هضق

 سەر 9 (E ها هس ا فا شا هرز وا قلوا ندنف رط اشا نا یرلضعل

 یو یراقدلوا راد هصح ندغلاسم و كم رادفتم نور و نوردناو یرافدل وا

 ناس هدرز و یمهنلس یدلر و ههر یسولتلکو یدلدىا مت لصن قحا بولوا
1 
3 
 ۱ و هدب راتب EK یرلروطاریعا هس ورو هسا | رف هدناوا لوا هلهح و ینح هل وا 3

 هس راشنا سا مور كن ابتساس ندنراقدل وا شمر و را رق ەل ەھ كتسهعطف یا

 | هلنادم هنصت یسلاو داده اما نوسلوا ندنساضتقا یاو كنتلود یسهلخادم
 | ۰ سهلر و انعم یرغوطرب ید هنسمردنوک رب رقت هبییاع باب نوجا كنوب هلا

 | هتیرزوا یسهعلق تلکلاخا رلولهسور هدنمایا رخاوا كنسرات رضح ناخ ماس ناطاس

 | تدوع كرەر و تافل قوح كا بولوا مزهنم هدلاح | انف كب :دهتسنا ناشعا موم |

 اض قسا ردص ناللو Ca مورضرا و A ۳ یدا راشعا

 یناشاب دم یسلاو صزاق بودیا تک رح هتیرژوا هبسور هسودرا اشاب فس وټ

 هس ور نانل و هدنف رط اه تقولوا یدشعا قوس ورايا هلا هقرف رب ید

 ناشی رب بوصاب ینسهفرف اشا دو بولک * هتش قرهارواط لوا اهد هسا یسودرا

 هه تکرح هورلبا هدیولا یخ یک رک كراولهبسور اشاپ اض هکنوح ردشملا

 بورفاش فج هایم واوا دراو یرلا تشهد زاخ یلخ كنيلس ناظم تفو |
 ۲ مزهنم هبمالسا رکاسع هدقلهشغراقوب هدهسیا شمهتسیا قلا ورک یرکسع هل رقترب
 ۱ اشاب دم هتعزهو هتشيا ردشلوا بسا یزو چاق رو دهیش یزو جاقرب قرهلوا

 ۲ نوک ف نوا كنج ر یعرتقم رم نوا مادعا لباس ا
 ۰ یرلک هلوداتسا



 حمس یبدتا هلخ ادم هراشبا ج راخ ندنس هفطو تک وقلع ینا ر نواه ناود"

 رود هلا وقلع بولوا رداص هنس هدارا نوحنا یعادعا هلغغل وا املا هب یهاشداب

 یدوجو هدهقبتلو لئاسمنالوا تسدردو هنک ودا شمار هشیاق وچ كب هدشاس

 هدکل رب كيادختک هلا یدقا تلاح یسیر نوباه باکر ینم هنغیدلوا مزلا

 ر رقت اصوصخ ههناهاش باکر ندنف رط اشاب ماقمماق رتاداکوب هلرامتا زام ین وقع

 هلکتا رودص هبعطق ةدارا رارکت هدناب یمادعا بولوا رمثم نکشفلوا مدقت

 ۰ یدلدبا مادعا هدنهاکتس نوباه باب یخدوا ینوک یجنزوقط نوا كحر

 هلیسو نوجا جاع زا یهیلع تلود ینابتسابس یسحلا زسنارف هدانئاوب هکویلاح

 هدنهلع كنیدنفا تلاح هصاماب هلهج و ینجهنلوا ناس هدرزو ندشی دلوا هدقمارا

 کتشا ندیدقا تلاحو اعدا یک ودا هدنسهاج زسنارف كکب وقلع ندشیدنلوب

 هدنسهماسنادشب وقالفارل وا س و قیبضت هدایز كن یا باب لب

 هدقلوا مارتحاو مارک | رهظم هداعلاقوف ید هدنرهرئادالکو قرهلوا نیک ز كب

 ا یسالتسا یرلارو ارخ ومو یسهلخادم هنتکلم كنولةسور نکیا

 وچ وص ندنرلجا هلب راذوا هقاضم راچود قرهلوا عطقنم یرلتورثو انغ عینم ید

 به یرتاس هدهسیا شما ليام هفرط ولهسنا رف یراضم یک یرلالماف ی اعلاقو

  هتسهقشل و هسلارف به یران ون هسلا ینایتساس یدار اشعا مارل ۳ ل رادف رط هسور

 | اکو یالوط ندنمادعا كنناحرت ناوبد هلع ءاس . یدرتسا كما تاج ۱

 ناططسف ی رارف نالوب یرادف رطهسور هرزوایب دنلواناس هد الاب هسح ول زدشعا

 دع ندنلیق تیرفظم عونرب هحنسهقلوب ودنک لوب کلب هقشب ندکدٌعا ضارتعا
 کما ییسهنصیلخت كنناجرت ناو د یدنفا تا ره سارش بج یاح یدیشما |

 ا هن یتسالب قوادع كنينابتسابس یالوط ندنمادعا
 9 ل كن : رقم ندق رطر و فدههنناضارتعاتابناح لب ون ندف رط ربیع

 تلود تقولواو - راشم یشاش ییراقجهابهن قرهلوا فساو ردک راچود یشان |

 ا ااو یا را لاج کاو ین یمالب رب هج واشاب نهیاغ
 رلردا قلوشلو قوس هف رطل وا یود ر ل هسا لام هنس قتل ود كالود ین هس | |

 . یدنا رل رروشود هددر و تربح یتا اود ناکراو

 یرلتلایا ۳: -یایدو ناو 89 هدلاح ین دلوا ران دعم قوح كن هدنفارطا ناو رش

 هلغل وا یعاو یصاع کو یعاطو ید زب شل ها یسلاها بولوا هدنلخاد |

 شوم ةلهحو قلقاحواو قلرو نداریم ربم و ییلدل وا لباق كمتلشا یران دعم و

 ( یقرصتم )



 یک به زی
 اردنا نداعم هادا نار ی ارا تام و وام
 تروص هیجوتلاب یتاایارکب راید هلیسهیاپ کلاکب رلکب یلیامور هنسهدهعنوففل وا قیقحت
 كمسا شن هترومام یاهآ هداننا و هلتسلوا الرا و هکدقم ا
 . یدلاق هرزوا لاح ید یثیا ندعم وشا هلکغا تافو نکیآ هرزوا

 ینافو كناشالبعاسا طفاح قساردص یرکسعرس یزاو و یسلاو نامرف
 . یدلوا لصاو هتداعس رد ینوک یحنش نوا كمظعم ناعش هام ید یربخ

 یصاخ لناشن رز ندهصاخ ناکصاخو ندنسلاها لوبناتسا رهش هبلا راشم یافوتم

 هدر ەز نس ۰ ردشعا دل وب تا ی و ن رود كس ندنلص كلاذ مان

 | هس نشر صا ناک اع نکس نک دنا ظفح یمادق مالک دانا هارد
 یساغا EL هللا ت 2 2 ءیرواپ بورک هنوناه یارس هلا قاحتلا

 نسح ڭكمىلس ناطاس a ندق دل وا غا یصاخو E لیدم و یعالوق ه رق

 هللا لاسقا لاک ردق هنس ید قرهلوا یشاب یحناتس وب یشان ندقلوا رهظم هنس رظن
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 ردص هدنروص هامدنحو ایرد نادومش هل رازو هنر هدعل و مدحتسم هد رومامو

 كتنطلس ناکبانا نالوا یهاشداپ روظنم یکادختک ميهاربا تقولوا یدیشلوا مظعا

 هسیاهجرت بحاص بویلروم هدعاسم ندهناهاشفر طهدک داشت هنیرلهلازاو عفد |

 هٍبس هه و رکمهععاد امصخ و اقر عفد ندنغدلوا صخشر ناهمو دونعو نادوخ تباف |

 تنس هتیوادج ات سهبف و هنردا ردا كواس هلو تاح یاو کک نا
 یزاغو زکدقا هرکص ندنسولج كنانطصم ناطلسو شفلوا ی ل ندنفدلوا |

 . یدلیتازارادمزع هللا تافو هدنرورصیا یکیارب یدیا شمنلق نیم هنس هظفاخم
 نالوا لحنم ندنس هدهع هدقدللوا هج وت هاشاب اض یلبلاو دادخ الا هجور

 اض قلارار و هل رازو یاما هناشاب تح هرازولا عوفص قلارا ر یتلایا مو رضرا ۱

 لععاسا ظفاح و ملت راز وهمنرآ ددحهاغاناّمعندن راشابیح وقیلاع هکر د یسادحتک اشا
 هاشاپ فسوب هداز یینع دعاقتم ندنرازو یظفاحم یزاغوب زکدقآ ءدننافو كناشاپ |

 ES نهتکاررخ ییاتم هرازو ناش ده اف و یرازو یاها ید هباشاب فرش ۱

 ردوا یاو تاعا دارم نکیشفلوا هج وت یتلایا صراق هلا یتحبصت و هبش كمما 1
 یبغ شما ندهن ید یل نک راد لب رجلا هاا هز ااو دیر ی را
 رکسع رس یزاغون کا اشابقح ارح وو کرو چ و اات راو |

 ام كناشاب ناّمع رک دلا فلاسو شلوا یسلاو بلح هدعب و نامرق اشاب اضو

 هنسهدهع نر قوح یسهرا نکشفل وا لیوح هنتلاا ساوس ندمورضرا

 . ردشلروس هیج وت یتلایا مورضرا هلکل رکسعرس یناح قرش

 ۱ هرازولا عوف سم نالوا یسلاو ردلح اقاس هداتا ین دلروم هجو هل رازو یاها

 ( تدوج را ) 6 ۱: F$ ( نما دلج زا



e ۲۱۰ مس 

 یعالسالا خش هجاوخ هدههملع تاهىج ون نالوا ارحا هل رات یدرد نوا كناعش

 یدتفا الم ناماس نر ردشلر و یسهاب یلوطانا ترادص هب یدنفا بنم

 اع ا لئ ات هال ات ا هب هاب یه ) هدتحاصم یاننا نود

 یدنفا هجاوخ دک دتا راسفتسا ود ( یدلوا رسم یمهلیعدقت فیلأت ر هدهاب و
 هاب و هب هباع تلود بولا لات مالالا خیش ر هدهعقدوب ) والو هفطل ید

 حدف ماقم ىدا مصاع یغیدلوا شمر و باوج ود ( مدلبا راکداپ هن هن اع كلام

 هتلودو ند یلاعت هللاب ذاعلا ك راکداب نالوا ۳ ( E نک دا هناکح هدفس زر و

 ود ( لمعلا ريخ ىلا انقفوو للزلا نم انمصعا مهللا یدلوا نايا یس هدناع هداف

 . ردشملا مالک مخ

 5: 5ک نا لوا صن یسادحتک نواه باکر هجدقا هدانئاو هن

 بونلوا بصن یتما لزن یزاغوب زکدقآ ندقلادختک یدنفا دیشر ینطصم یلج

 رهظم ییطصم لقوا زوبو یسادختک باکر یدنفا ینطصم یک و لوا ؟رکذت هترب

 ینطصم ا لکا هدرصو ۰ ردشلروس نستو بصن یک و لوا ٤ک دن یدقا

 . ردشلوا لبیک و یجناشن یدئا

 یحوق قلارارب ید ییطصم یحنازق دوهعم ندرانل وا داسف ك رح هدنسهعقو یاق

 یراک هداروا نیزسمک قوج یسهرا بونلوا بصن ینیما هناخشک هلیسهبنر قلبثاب
 باس هب هلالاتخا عیاقو والئموا ۰ ردشمل روق نداسهد ههادرب تلود ها ماعا

 ۱۳۳۱ هلتلوا ندنسهداضم لوصا كاسا ۳و E رس ورا
 ۳ هغمارا نیس

 دا تنذلاتاذ عولط

 بوغوط زدلب یلقوریوقرب هدنتمس یلامث برغ یسهجیک یجنکیا یعرکی كبجر
 تک رحو ریس یرغوط هنفرط یلامش بطق یدبا هجوتم هقرط قرش یعوریوق |

 یدتفا یرورس 8 کو ردغلوا یی 2 ن هام ج وا هردىا

 ینعارصم ( عولط یداسق ناسا رادهلابند رتخا ) هرزوا قلوا مجعم خرات

 . را

 بودبا عولط رازدلب رادوع هدد روص ر کی د دوخاب و رادوس کای رادهلاند هلب وب اضم ۱

 رروتل وا هم مس هل رلمسا یک باوذلاتاوذو تاتدالاتاود رر ات روس لک ۱

 3 انس موج هدندنع راضع ران و ردهف فاتح امکان یرلقدلوا هن هدتقشح

 ینعل E تاحرد بودا نو و ی یی کیا نوا یک

 2 ینمب ندنایق وطاتاساک بوبلوا موج هدندنع رایضعب و راردیا مطق انوکا

 ( یک )



 سه ۲۱۱ جی

 همس موحنلا یناو و روس ر ا روص قرەلوأ ندق رب تارامح ی

 ۱ رونلوا ربع تاهش هس رول وا یطنم هلتع رس و فطا یسهدام ۰ کاوش ۰ ررونلوا

 هسا رولوا قطنم ءرکص تم زارت و لئام هتفانک_ینهدام توطا روهظ یک هزنو

 ۰ ردشع د سیعاش مک هتن د كرين

 كزابللا هيف دبت دلب ىلا * كلامملا كيلع تقاضناو لحرت

 El رونبروک_هدهفتخ E یا انوشه من و

 ۱ مالع ه دن دنع موش لها نللوقلاالک ی عو 9 ولو همس هلرامسا ی ؟ تانذالاتاوذ

 ۱ ثداوحهروک هحور ی راقدل واعلا ط وهنعاض وا و لاکشال ران د ول 0 د ودعم لد س 3

 | نایام هدنح رب لح یر ندرلنآ الثم راردنآ جارح سا هکلف ماکحا ماطر راد هەست

 یک ناطسلف و نع و جم رفا دالب وناجابرذآ و سراف وقایعنالواندنتابوسام لحهسل وا

 هنوک ثداوح وللثم كولمو اسّور كالهو رارشا ءالعتساو بورح و نتف هدکلام

 | ناباع هدنفرط برغو زبت یرلرتا هسرولوا نایاع هدفرط قرشو ردنا روهط

 : ولاتموب هنلوا سابق کوب ید ىراس رلرید رولوا مال جیک یرارنا هسرولوا
 ۱ مردم یل دا روهط هدنرل صع قم و و ندهسانع یافاخ راتمالع

 . یدشعا روهط یخد هدنننطاس دهع رخاوا كناخ 2 ۱

 | ردا رود هدنفارطا كسمش ید باتذالاتاوذ هروک هنناس كنه لها ن رغلاتم

Eیراق دلو ا وا ن 0  

 یراقوربوقو نوکت هلبا یحازتو کارت هدار هر كداوم نالوا هاشم هسس |

 , هدکشرپ امناد هبلعءانب ردک رک كما لصحت ہلا یصقانت مردتلاب كتفاثک كسس |

 صقاشو دازت هروک هنسرادقم كن رلیھوج یرلزبس و راضهدا روهط ۱

۱ 

 | كران ویو سم هاب ر د EE ردا روهط هدف و ناف ردلس یلفور وو وش ندنک سا

 ۱ داز عطق رب یسانحم Ee عطق رامضعا توللوا یالتخا ه دنهح یرادم

 عطق ید نی رخأتم یامکح ضا هدهسیا راشلوا بهاذ هن راک مسر یسنحنم

 ۱ هلسهطساو نا رود ك و هلزوک رک ردشملا جارختساو فش E صفا

 هب کی ندکی هنسرپ وللثم یتیدنلوا فشک زدلس یلقور وق زواحتم ندزوبتلا

 تدم تنش ەااد و5 زکلات داده یدمش طقف ردهدملوا ادس رازدلس لقور وف

 . ردشملمهنلوا جارختساو ی رود 0

 هدنرود میلس ناطاس هح رک ا بونا راستعا هموح ماکحا تله لها نرخاتمو

 ید راهحرازو هحاز هدهسدل وب عوبش هجا هدیدج تلبه یخد هدلوساتسا



 دیگ ۲۱۲ جی

 صع نا انشآ هم وح ع ندنغب دل وب جاور هدایز اهد کل توسشود ندراسعا

 بور دشا بترت هکلف ماکحا هج هزیدلس قور وق ندا روهظ هرکو تاوذ
 هکربد هدم ول یدنفا مصاع ید راشمروشود هراظتاو هشل دا ینقلخ لوساتسا

 ماکحا هڪ و رد یعولط ددا 3 داروک ذم تکوک موجت نایانشآ نف ضع

 هللادنع بلا یهتنا یدلوا ادوه مردتلاب یلاعت هلانذب بودا رب رقت

 . یوارلا ىلع ةدهعلاو

 د قش عیاقو ر

 مالسالا خيش زوس هدلومناتسا هرزوا یت دل وا جاتنتسا ندنامدقم نالوا دورسم هدالاب

  هطباض ندنفپ دلوا شمقبج هزو هدایز كب هسا لفاسا بولوا هدیدنفا هللاءاطع

 ییدلک هروهظ رلهداح ون ون هلتهج یشدمهلسن وق هيلو هلتشال زونه هیدلب

 یالکشم ثك هملعتل ود قرهشلانف 9 دن و یخ لح كنواه یودرا دالا

 .یدا هدقع را |

 هدسنغاجنس دارغل لصالایف اشاپ ناول یساغا یرحیکی هکردهلهج ووب یتالایصفت

 هلبا ادخ تیاده یربهر نکیا ندنسملاها هبرقرب عبات هنساضق لوقوص عقاو

 هرکصن دک دتا قاحتلا هنهورک یرحتکی هلبغاشادلوب كکولب یتا ىلا پولک هتداعسرد |

 كکواب زوقط یلا هدعبو یاس هدنرفس زوب ییاو یجهلح هشناکرزاب قاحوا
 ۳۳۳ لا تطا سو تموسیم ناکرزا هدفداوز لواح اجار وخ

 ندقلیشاب یج غزو یجوسکسو یحانروط هلبلوب هتفر هتفرو یحابروچ بوی وا لا
 و تالص هدتتدم یلاغاو شلوا یساخا یرکک تاو یسادختک لوق
 كن اود زیلکنا صوصحالعو شلو ترهش هلا تقابل هطب رو طتضو
 عاونا لورناتسا نورد هدنجورخ كنوباه یودراو هدندورو هنداعسرد

 یلوطدب هدنما یطبرو طبض كنارمشح هجو نکیشلوط هلا هرکسع فّتاوط |

 ۳ لا سمدالاب طقف یدنا شلا یاونعو مان اغآ لوس سالا نب هلکمرتسوک |
 ۱۳۱ لرع قلاراو ای یدلوا یتنما هننسودنک كنهبنس تطاس هرزوا

 هنکیدردتااقا هدنفلاایرحکب یتسودنک ارج كردناثادحا هنتف هدن واهیودرا ۱

 ۱۳ اس دتسم ا راد اردا داسفا یرابرسکب رازکت بوبما تعاق |
 هسرزوا كنو و شلا ترازو افاعتم نکشل وا تازاح قحتسم هلکعا لیزتت |

 لوقو ىدا شلوا ردیا هلماصم دراب ید هنموق ودنک قترا بوربترا یتمظع

 هلهح و یعایم و لافعا ا یرانا بولوا هدنلا ودنک یک زید كنس فا

 هن هلقلب روز هدلوبناتساو دیا اورب ینو كاب ی ندزوبوا ینیم هنکیراکهدیا لاعا

 ( كلفاسا و



 ۳ بیت

a ۲۱۳ وی 

 قرهقا هنغدلوا یئاساکس كشواج ییطصم یتحو هنفردلوب رابتعاو ذوفن كلفاسا

 هسیا زلوا چیهو قتلوا یماغا یرحیکیو قلا زوروق یخد هدنوناه یودرا
 رلناشالاج هغم راقح لالتخا هلسادوس قملت روق ندنس راک سو
 نواه سولج هدنداعسرد هلقلاب روز هکوبلاح یدروبعوشود چیه ینکج هلسهلوا

 كب لفاسا هلا یروهطو عوقو نولابیر یک ترادص لد هدنواه یودراو
 هغ رمس و دا رلابروز یرحیکی و ندنراقدلوب زوبهداعلاقوف بورامش هدایز

 ندنلا كنا شيا ندنراقدلوا زنا لزنت کمد كیوک هنن راطباض ودنک کلب و كنيس
 لباق كمك, ولرد هقش یا هسا ینارکفالخ كناشاب ناولہ یدا شمقبح یخد

 ینلفاسا یرحکو هکمروشود ندننووا ودنک هدوالوآ لفاغ كر هروک یغیدمل وا
 هدنحا رابرحکب بولوا هدکعا مادقاو یعس یناهن هکمروشوا هنشاب كنا هللا كيرحت
 توعف هرات کلم بوشواص هدعب و كما امغی ینودرا هللا ثادحا هعقورب ید
 . رد راشمر و دنا ماق هلبا كىر 2 زج ندنفیدنل وب لفاسا هحیاخ ناشسا

 کرا ناب ین دل وا یا هتک رح هنرزوا هسور كنوباه یودرا : هک هل وش

 حالصو حلص رک | هکنج لوا رضاح ) ندنشیدنلوا مامشتسا یس هحار هخاصمو

 یم رک, كنال والایداح هرزوا كع روک اسهم و رضاح کنج هحنساوخ ( كاسبا رتسیا
 یماقمناق تداعس یاول اشاب رکب وباو كرت هد هرتسلس ینداعس یاول ینوک یجندرد

 جن و نا رام رها را تباخ مرگ
 هنهملعاشاب اغا هدنحما ولقاح وانانلوب هدنس هه شالءهرق ا هتشا یدیشمنا ا
 ا ا ا ر داق E رز قرەلوا

 هدحر لئاواو شمامهلوا رادربخ هدمال راب هلتهح ی دلوا ناما تاغ ندنس 4 قلا ط

 ینرلهرادا نانع كنس هفناط لوق هدک دتا موم هنیرداچ كنسودنک ناه ابقشا هو رک

 لوا اا و هلا ینارداه داروح نالوا ید تم نیت هدنلا ودنک اما

 یرازآ شب حورح نیزسقلاق تقو هباوجو لاژس نکیا هدندبق یفد كنارشح
 یک ییدنشود هر هل اعا شلآ هتسرزوا هر-ندرب تایا ترف تار نالوا
 هنس رزوا كنو ۰ ردشعاادح ندنند شاب هلرېت ی هدنلا توش تاکو

 یتسودرا مرک | رادرس هلا روبعهنسهطا شال هرق بورک هنر رب یسودرا یرجیکب
 3 راصاع هلا یضمام یخم مث كردا روهط راطس وتم هله نکا ۳ تا مابق هب هنامغت

 هبا باج هبهطا انا میلس یسادختک لوقو شملکج هحا-مو وفع طخ هننائیس فی

 ا شتآ قرەنلوا ارسا هتسودرایرحیکب هللا راهلعشم هجیکو اسک | یتعلخ قلا

 هدننماسم راقم هلا لش هب هرتساس ین ثكناشاب ناولم یسادرفو شلربدصا

 ۰ ردشل دبا نفد

 أ

۱ 

۱ 

 أ

۱ 

۱ 

۱ 



 یدنفا بلاغ باتکلاسنر هلآ یدنفا قشر ینطصم یلاع ردص یادختک هدهسندلوا

 یرلمادعا یتم هخدم هنلوا تدنماهسرلودنک هاتهج یرلقدنل وب :ندنلاح دم ناطاس ۱

 ۱۳۱ ۰ هاست ره یا ولت نوباه طخ هتک راقرس هوا و
 ۱ ادا هرچ هناس رک صلح قرهللوب ظقبتمو هاك | ندنرلکدتا قارتساو

 ندنویاه یودرا "ةتغن یسادرف ناهو كرد ذاختا تصرف ینس هعقو اشاباغا وشا

 قحسور بورک هنتنامیاح كناشاب رادملعو بوراو هنحسور قرهشواص ۱

 . رایدشراق هنناراپ ۱

 نیشن هلظم هدنناناشاپ رادملع هدیوشلرب تاهد ردقوب نالوا یرادفرط یاس ناطاس
 كنس هلتسم سولج ٌءداعا هلا تمرک هدایز ندکلواو تسها لاک قحبلوا تافتلا |

 ادص ندنغب دلاق یلاخ یر لماقم تسایرو قلادختک هدن واه یودر | هل روصو

 هاه اه هدلاح ییب دا وا ریحام و بر طصم و ؟ا رادرس فر هل وا ردعتم یطا رو طض |

 هسسور هدنتسام نوش ا هدنا وا و هلهحو ینح نا وا لصف هدر و : هک هاب وش ۱

 ندنغب دل وا شملا س FS جد هاب !هماع تل ود دردم |هحاصم دععهل روطارعا ۱

۱ 

 ۱ ۱ ندنلاحر ماس ANAS یرلدوجو ءهلازا ندنغدلوا فوقوم ههسرا۶ع و

 ٤ ۱ ۱۰ وا رومام ه هلاکم ىدا تلاع هلتهج وب یدلروک جابتحا هننبعت كرب |

 ۱ هلراب دنفا جمه و نیس و ضار نالوا یساقفر ر کد نو ولاقهدتحسور یدنفاقفر اما ۱

 | كناماقم ویدابم ثج هد ادیلوت یب ولطم 4 هح كربلا داحتاو جازتما یک هعب رارصانع |

 رایدتیا ماود هنیش ی ]

 هجهراسو هرخذ كناشاب رادملع یسماس هروط هدنسلاپ هوط كنوباه یودراو |

 ۱ ندک دساتدوع نخ و تیام افت الا هحور هسا رادماع ب ولوا فق وتم هنسهناعا ۱

 و صوصخالعو ن ا ا ا

e £ i 

 یداب هنن ولف ناشطاو نما ها كتل ود لاحر یدوحو ءهلا ز زا هاحوو كناشاب اغا

  5 SEراد دشا رک هنس ۰

 هب یدنفا فراع یشاشواح ی صرم تساب رو هب یدنفا ناععیتما ر و د ینلادخت ۱5 یر

 هاسو هیدنفا ىلع ی هروم Es هر اغا مهار ا نکی یساغا ها رس قاشاش واح و

 یه ردا ییللوف یاشاو هباغا د یلعوا نرود اط نالوا 1 قاشاب ییااغا

 ۰ یدلروس هح وب هب اغا دوت

 كن رلاروز یرحیکیو ر مسعنه یس ه رادا هح ۲ هربحد كن وب اه یودرا نکل

 رد راد هک لاک

 9 یک ۱۳ ۱۱ هلکم اا ارفس کی رک مزال ی رومام ههلاکم كسر ندنلود لاحر



SERENE DREGE DET TEE ۹ ERRORS. 

ERS RE os 

 رگ ۲۱۵ ریس

 راتسا یدوحو ه دنتسلاپ هن وط كن ون اه یودرا هلیسهناها یش دلوا کشم دات

 هدنسدم رکب كن ه رخ ال!یداح هدلاحیمب دل وا با رطضاراچ ود مرک ارادرسندنکی دایا

 نشناتشم هدهنرداود یدلاقشیارب هدنسلاپ هنوط قترا هلغفل وااضما یرادنسهکراتم

 تک حندنسا رحم هرتسلس ینوک یحنکیآ كج ر مام ها نوباه یودرا هرزوا قلوا

 E بم ردا نوک یر یرکب تامرق رم ها ابا
 . ردشملا تماقا مابخ بصن هدنرانک م جرم رهن هدرهش جراخ و

 یدنفاوت ر دم ديس سر ون هعقوندن واه نا وب دناکجاوخ و ندنسافاخ نوب اه ناوي دءیدمآ

 هدنلوصو ههن ردا هللا نواه یودرا هرکوب بولوا جازمان نکیآ هدهرتساس اهد

 كب صاع هنب ریو شقلوا نفد هدندزن یسهبرت ییازس هلکما تایح ءدیرج مخ
 یلاعردص ءيوتکم MS تک را تاکول نانلوب هدنسهدهع بولوا س و هعقو

 قمات لص EE هس كلحح راتو هبیدنفا فئار ىلع یحح راي ندی مالح

 . ردشمناف هبحوت هب یدنفا

 شوپ مثچ ندنناعوقو دبو كين كلاعو شون قرع زودنوک هحک كب ماع قحا
 هعقو هنیرزوا ینا افغتسا ندکلسپ ونهعقو هرکس یا شب چ وا هایسح قم وا |
 یحاص هر وهشم تاقملات نداملع مافاو ندنسردم هدل و ہن اتسا یت رومام تالس وت |

 كنیدنفا وترپ ینلس كرک كکب ماع رکو شمل رویب هیج وت هبیدنفا مصاع یناتنیع
 هلوناتسا ندهن ردا هرزوا كلر و هیدنفا مصاع یسهد رج علاقو یرافدل وا شم زای

 یعذ هدنقحاشاب رابط نالوا ماقماقینآ هجورب هدهموقیم د رج هدهساشاردنوک
 قردلا هملق ندیکی هلا تابئاو وم كب تزع یکلکب یرانوب هلغلوا رلهرقف رعشم
 . ردشلدا جرد هج هل وا ه هد رج

 س واو رنار اطا اود بصانم راس هدنج ورخ كنو اه یودرا ورتندهتوا
 كټ واه یدزا هعفدوب نکیا رولاق لک ورب هدلوبناتسا هنس بودنک ید تاذ نانلوب
 سلول هعقورت هدلوبناتسا هنر هدهسا E SE ید سلول هعقو هدنحورخ

 مصاع هدلوبناتسسا كسب ون هعقو هلاصالاب یځد هرک وب یدیسشمافلوا نییعت یلیکو

 طقف ىدا قو هک هعلاقو طض هدن واه یودرا هاغل وا هبح و ه یدنفا

 هتداعسرد ات ندنجورخ كنوباه یودرا قرهلوا ندنکلودنک یدنفا فار یلع

 طض نده دلوا شمار و هیدنفا بح ییطصم هلا طض یلاقو نالوا ردق هند وع

 یسا تا روی اع كالس وتهعقو ردح ردنم هدنسهحګ رات یدنفا بیج علاقو یکیدشا

 . ردنفاک لبلد تک وک هتشيا هنععدل وا شمال اق یتسهاو راتعا



e ۲۷۱۰ جی 

 تواراع قىسا باتکلا سر قلارار بودا ماود هنملق یشهساح یلوطانا هدنلاح

 یکلکی هدعبو ساو شاداب هبیدنفا تلاح هداروا هللا باستنا هنسهرئاد كنسدنفا
 ۱۳ ا یدسآ ساعا تا رانا تماقا ات شرف هدنسمرناد تب تره
 ا ون هعقو هنر كنا یخدوا هدقدلوا یر یدنفا فصاو هرکص ندقدلوا

 نانلاب راشمو نارفالا قئاف هدنس ینادرک اش كنندنفا تشن هجاوخ یدیشلوا
 بولوا یرون صاح لصالاق ردنافح هدوتس تاذر ناوید بحاصو ناسلا عیدب

 (مد رون هل یادکو تر ) نالوا یعاخ شه و یط ءداز ردشعا صاح ور هدعب

 مجسم رات ع او علا تل یعد هشان صاخ هدنعازصم
 . ردشمل وس ینءارصم ( یدلاق وتر هدندنما عمش كناعاش ) قرەلوا

 یودرا هلکما ناینط یخد راوص بوبالسشاب هکمرولب اتش تامالع مسولا بسح

 مسوم كج لب رک هاتشم قترا قرهلوا راوشد یتماقا هدنرانک مش رهن كنوبامه

 راد هدرهش نوردو لوخد هه ردا هدنخاس موب كجر ندنغ دل وا كعد نت

 كيرت ندهناهاش فرط افاعتم ردشمزاو هتحار سک یه هلبا لوزن هراهناخ نانلوا

 ۱۳ هلس تاق بت همرک | نادرتس هلنا اغا رادقوح شابهدننمض اف
 لاحر هلبا هتک نواه مالقاو یسهع كمرک | رادرس زمکیدد نوباه یودرا

 یان زکلای كنواه یودرا قرهلوا تراسع ندهدودعم تاوذ نالوا هما تلود

 زارا هنمسد 4هتسح ول یدا راو یماشحاو ناونع یروفر کام کا رادرس و

 . یدیغوب توققجه ریداوط ین رازوک كنب رانابعا یلیا مور نوسروط هاب وش توطس
 رادملع نوحا ارجا یرارق ثانسهفخ تسح قحس ور رک ذلا فلاس ارظن هلاحوش
 هسمک ردق هلوماتسا هنسودنک ها تک رح ندقحسور هلرکسع اک رادقم اشاب

 راب رحیک, نکل ىدا نعهلک وشراق ید رلپ رحکی یهدلوبناتساو زامهلوا هاردس

 شملشبا هنکلبا كنهیاع تلود هسا كلب رحبکب بولوا یرادفرط ینطصم ناطلس

 نیشناهنت روایو رای یب میلس ناطلس هدلاح یغیدلوا شملبا تیارس هنباصعاو قورعو

 شم دا غوا کله قابح هسا رولب ر و هتشر رس یندا ندنشیدل وا رطخ و فوخ سفق

 یساروب هدهروک ذم تبعه ءان هنفیدل وا راکرد یتیمهاو تک ازت كشيا هلتهجینجهلوا
 قله و صالخا ضرع هتنطلس نابرقم تبیان قرهنلوا قشدن و هعلاطم قسعو ضب رع

 كرادملع لافغالاب یتسهاج هللا قاعت و صاصتخا یاعدا هنفرط ییطصم ناطاسو

 دالوا كدنفا قفر هرزوا كما لاصحتسا هنس تصخر نوجا یسمتک هتداعسرد

 الا هجورب ا لوا شلر و رارق هنسمتک هلوبناتسا هلسهناهب كمروك یتلابعو |

 هلح نوحعم ید یدنفا قفر هرکص ندنتع نع هنساتشم هنردا كنو اه یودرا

 ( یهسسدو



af ۲۱۷ جم 
 کس ا ی

 بناکم هقشا 4 شا هتل ود لاحر تک لاب هد د وع ضص تروص ل4۹ ساسدو

 هتداعنرد هدنطساوا كمظعم ناعش كردیا تک رح ندقحسور لا بک ازتلا ولح

 صوصما یلع بود الواح هنساصعاو قورع كتنطاس نابرقم یک ناطش ۰

 شاب هلبا اغا 2 E بک زخو شعاج یک کرک هیاغا رب دن : لکو هنس ز

 هتتحاصم هنامرحم هاب را و ندنشردلوا شعا برق سک هناا حاتفلادبع رادقوح

 جراخ ندنرلهفیظ وو یرلهلماعم هجایروز یعا صاب كنهیشاتکب نامدود كرهشب رک
 مالسالا خش بصن و لزع ءداعا صوصخاب و تلود ماظن لخم یراهاخادم هراشبا
 مالسالا خش هلس ق و و یک ودنا تنطاس ناش ءیفانم یرلتآ رج هبهمیسج داوم یک
 لار زد ئالار ندا ِِك نامت ندولفاحواو رابضع ندرل رک سعضاقو

 یغیدلوا بولم ك ڭنىھاشداب 4 هنس توطس وں ولغم كتنطاس ناها وخ ربخ كردا تلغت

 ۰ یمهلازاو عفر دا املاک هل وقم و و ندنتفادص ثناشا رادماع و دان هلا ا لاک

 لصاح هدیدورو هر داعس رد كنا هل ندنک ودنا فوقوم هنناج هن داعس رد تك

 رازوس هناراک هسسد و رلهمدقم هن | راکهل.ح هڪ هدوا س و و دادعت یداوف قحوهل وا

 عوردو نوتفم هناسل تب ودع كنا ید م4لا راشم ناب رقم بودا دارا

 تضکض ع هلا لوخد هنو اه روضح ندر وا قرهلوا نوبغم هنغورف قدص
 هقدلوا ید یرارئاس یدلوا یک ر وش و وا ولقاح وا ) ییطصم ناطاس هدن راکدتا

 هنداعسرد كناشاب رادملع ود ا رخات كلدمشرب دو یدلو تروصر

 ا فیطات یخد یییدنفا قیفر طقف بوتا هدعاسم هنصوصخ یلج

 نوردنا یدنفا قفرو شما E PT تانک تسایو ا

 كردا CS عضاوت زارا هاملع و رودص و تاج رظن زاس ندنلاحر نورد و

 قرهلوا یلاتیتس ( راح ما كتحش سرفا * رابغلاییحنا اذا یرت فوس) یلاح ناسلو
 ۰ ردشمتک هبهن ردا نالوا نواه یدرا یاتشم ندقدشاعادو هلسهلح

 . ردشلردنوک هنداعسرد اغا هاربا نکی یناس كنا بونلوا بصن
 یساغا رادحلس هدناطمر لالخ ندنیدلوا مزلا یسهظفاحم كنعقوم هیفوص هدانناو و
 ی وشاب للغاط ینلاغا رادحلس هاغلوا رومأم هنسهظفاح هفوص هلترازو بنر افاساع
 . ردشملروس هبحوت هناغا دجا یثاب یوق نالوا

 ضرغ كنار قحسور ندنسلک بودک هداعسرد كدنفا قیفر الاب هجورب

 قجهلوارادم هنلوصح كنو هدلوبناتسا یدنفاقیفر هدهسيا شماک هلوصح یرایلصا

 یشاشواح ندنش دلوا شلاق هدش ول یدنفا فراع یاس هلدسح یتسأیر ڭكنىدنقا قفر

 ۱ ندندلوا شما ادم رادف رط قوحر هباشاب رادملعو شمهلرضاح راسس یییخ



 هني رزوا همولعم “هلم ندنغیدلوا شملاص لوقرب هد هاروا یتبعج قحسورو شاک

 ىلج هلوبناتسا كرادملعو هغفلوا ارجا هنفخ تارکاذم یغد هدنوباه یودرا
 . ردشمالشاب هفعارا راهطساوو هاسو رکید نوجا

 بوشود هتیدسافرکف كمریدتنا مادعا یمیلس ناطاس هسا یراب رقم ییطصم ناطلس

 رانا هکدتا اعاو بارشا هناصخشتم رتاسو ولقاح واو همالسالا خیشو ماقمناق ینو

 هدقمر دشواص ها هنامکحهب وجا لوقلاو درلانب یک قفل وا قیامت هرخآ تقو ید

 مربا هدیزهیاشا یوم نوع صوت الوا لا را اشم نو رقم هان وب کنا
 ما اهد ندکلوا یراشبا "هدقدل وا ماقمعاق اب نان اشاب ا یسوم 4 ؟ ونلاح راپ دا هدکما

 هدایز ندکلوا یهاشداب ناب رقم "ءاس هنلاح" .فعض كناشاپ هلادح ارز یدشلو

 ناذفتتم اا هحشراو هتسرلاخاشاب كران اطلس و ادب هنامکحتم هشب اه قردلا نادىم

 هنر اکو اکوش هل رطن عطف ندتسانمو تقابل كردا داشک یناشترا باوبا نابوسامو

 هلماعم هناتسشرد هروما یابلوا هرزوا كمر ولا تامازتلاو تاعطاقهو تیرومامو

 لمحت هتسرلاحمان زاوطاو"زمسک هطلاب "ین راقس كن ولقاح وا هدلاح یراقدلوا هدکعا
 نواه نوردنا هلرک لساما یدنشلوا لکشم كاب یسهرادا كتلود ندشدلوا زلک |

 | یلاع بابو شمرشاط بوروشآ یب رادح هدایز كب یهورک یرحیکی كرکو یمقاط
 . یدا شمرشاش ینغجهاپ هن ۱

 ۶ فا قرض نه ندقلماقمعاق هلس رقترب هت بوبمنکب یلاحشور اشاب یسوم
 ۱۳۱ وا مارا هدنما یعادعا كمیلس ناطلس هتسودنک هلهج ولوا نکیآ

 هدن رظن رابغاو راب هل ون هدر هسرزوا همولعم تایانج یتیدلوا تلا هدنناماقمعاق |
 ه همخ و تناهاو همظع تباتجر قحهلوا تنعل بج وم ردق هتماقزورو تره بلاح

 به ولقاحوا لصاو تلود لاحر یامظعو مظعا ردص ) ندنکیدم هديا تراسج |

 ردهمظع هدامر قحملوا هلسار مامخنا كنهلح ها شاو رد هدنو اه یودرا

 ا ر ا ترا دون دوخ اکوب لاخر نواه تاکر
 . یدیشما عقد هلبا |

 دوح دوخ ةیاور ىلع اشاب دو رابط نانلوب هدنراید هبسور ًارارف هدانا لوا هتشبا |
 هتداعسرد ینوک ی جندب نوا كنابعش اک ار هەنفسر ندع رق هللا توعد ةياور یلعو |

 2 تلا لاحود هدکد سا لوزن هنسلای كناغا رع یسادختکو ق لوصولا |
 كب بوقیجهنوباه روضح هعفدچاقر و ناسحا هنسودنک قراسلا یک یتلایانوزب رط ۱

 دعلادم هدب وراقح هدنداعس ردیناضهرو شلروسنااش ه هنس تافطعت و تافتلاقوح

 ( هوزب رط و



e ۲۱۵ = 

 بود اق هل N لاح یدا شلاف هدا زاغوب هرزوا كمتک هوزب رط

 ۱ ماقمع اق تست ناب اشا یس وم هرزواقلاق ه دیس ه دهع ناک اک یتاایا نور هدناعش رخا وا

 | اشا یسومو یداوا یلاح قدصام لام ( دمارب ناجتدابو داتفا ودک ) و یلاعردص
 لع هرزوا ی ۱ 2 1 رخ وم ن کیا نرد و رح یوکناتسا لزعلا دوا

 ۰ ردشخلوا لبوح هربم زا یتماقا

 اب ور وا ا یتا دل وا هدکٌعا دارت هلهح و و یسهلخاد تاللکشم كەس اک

Eىدا هدقمشل  

 ٠ ٭ یتالماعمو تاسانم كن هلع تلود هللا لود ضعب و یتاعوقو ااو روا #

 هدنسارجا كنتاونم هحایوروا نوش انیروطاربعا هسنارف هرز وای دنل وا نامهدالاب

 هنهبلع هسور هلسودنک یخد هنسکیا هاضرغ قعاللوق یتلود نارا E تلود

 هنا را هلا نوباه همان یدنفا عفر یئانندکمعا فیلکت هنامربم ییدقع ثاثم قافتارپ

 ازربم نالوا نابعآ صخم هدزن نولات ۳ ط هبنارا تلودو شرا

 ارا كنناتساس یسحلبا هسنارف هدکدتک بوک هناتسهل هلق رط تداعسرد اضر

 ل ۳ حانج ىلع یدیدنفا دبح و نوجا قافلا هدهاعمدقع هن رزوا یلاحعتساو

 . یدا شلروم لاسرا هند زب ن ول اب هلا ن واه او

 یتهحک, و قافتا دقع هلل رب نداب وروا ۀمظعم لود یصوصخح لما كنویلان هک و لاح

 اب رتسوا هدقدلوا سویا ندنا نکیشما تاغا یایسور ادا تولوا یصوصخ
 توبمشات هقافا یلابرسوا هدا شیلا بنه هنن یبهدهافم قاتا رب 0
 هدهسبا شمرتسوک تقفاوم ید نویلبان اکو و شا طسوت ضرع هیهطاصم طقف

 قحا یدیشما میمصت یقافتا هلبروطاربما هیسور قحیلوا سویام ندقافنا ای رتسوا
 هکدمزا یک کرک یول هس ورو ناطفت ینفج هم هلوا رمثم یطسوت كنوی تسوآ
 ولهعسور ناه یتا ندکشا نفتو كرد ینجهمهلا هقافنا مراد ی یا
 هدهسلا شما هبلغ هن رلودرا هسور هعفد چافرب كردا تعراسم هک دن هن رزوا

 ب ولکح هند ودح 9تا ول هس ور نت زرسکعا ققح هلماک هاغ هدف رطر زونه

 نسنارف تمافاو کم ددم تبدم هدناتسهلو شرک ید یرکسع زسنارف

 عقا ولا ی یخ د یطسوت كن ولاب رتس وا دلاح ی دل وآ شمر و روت ا هس رکسع

 یروطارعا هسور هدهساشملا لوقیطس وت و یی ود نکا دک نوش بول وا رمثم

 سار هس رز وا تام ۳ ییدر و كن رالارنح و شم ردل وط یاصه كنرل ودرا

 اس ور نال وایرادف رطهلاصم ندنخ دل وا شمالاق یسههش هدنکحهداهللغ هنس ود را



 هنافا هد وه هدهواشراو ردو یا چ وا یدنفا دیح و هلسل وا هدقم واص ود رولک

 هه ۲۲۰ بس

 راساسا هل كنولان مدقم ندنلوبق كطسوت هدکلرب یسکیا بوردناق ید یلارق

 هروک هلاحوشراشمرو باوج وید رولک مزال زمملب یکیدتسیا كما هعاصم هنیرزوا
 ماود هب رام ها هداسا كفا بولک مزال كما هلاکم و هر اح هه یدازوا نوزوا

 كرانایلود ایرتسوآ ینم هنغجهبلاق تیمهارب هدرلهلاکم قجهنلوا ارجا ندنکجهدا

 یخد نوسیلاو شاوارکلد بوروک نداق نیلعفدو همواص ندشاب اوج وب
 .یدا شما ظح ندنغحهلاف فرطس هسا زلوا چسه هلسرش و كنوایرتسوا

 هایناملا ندهسنارف ی رد هدراهب مانا هلا رادتنا ههمیظع تاکرادت نکیآ هداتشمو

 رکسع ید ندنکلاغ نر ٌهعمتحمو ایلاتناو كنملف نالواقفتمو كردابلج رکسع

 غالباهرفن كبزوب یبرکسعیراقفتمو كسب ىلا زوب یتلا یتسودرا هسنارف قرملا

 دوق میسجرب هلب وا ردق هتقووب یرب چیه كن رارادمکح اب وروا یدبا شما
 . یدشمالوا كلام هب هس رح

 هن هس | رف ولاسورپ الا هحور نکیاهدددنذنو ددرت لاحر تدمر ولاماسا هدر و

 هات ندننی دلوا هدنکلهت كنلود لالقتسا یک و شاب ابناسا هدک دنا برح نالعا

 ایوق یسهبلغ كراولاس ورب یضرض ندنوب بودیا توعد هنتلا حالس ینسیلاها ایناسا
 یبرکمع ایناسا یخد ندفرطرت هدنمازهنا یر كنترابانوب ندشی دلوا لومام
 تمذ هئربت هدندزن كنهترابانوب قحیلوا سکعلاب یا یدیا كعتروب هنرزوا هسنارف

 ید هترابانوب هدک دنا ناس ینغیدلوا نوجا دادما ههسنارف كناثشتوب هرزوا كم ا

 1 هوا تونیروک یک شماق شما ترانا وب کن ایوکو بوسابهیرارق
 یربغ ندنقفاوم اکوب ولاینابسا كجیبد زکی رب و همتعم یزکر کسع کهددودح
 كن هترایانود ید یرکسع ابناسسا كيبشب نوا هلتروص وب ندنشیدمهلوب كجد رب

 ۱ ۲ یدشمرک هتتلا یسهدناموق

 ۱۳۲ اوا لاد (قسلاد)ورندندمر یمودرا رسنارف ریو

 چوسانانلوب هدنسلاوح تن وسلارتسا یرک اسع زیلکناو هبسور رادقمر ندنغیدلوا

 هدهسلا شفلوا سرت مو رب هنرزوا رازسنارف ندتهل وا دلرهشلر هلسودرا

 یعرکی كنج رفا سیامو راشمتا هبلغ هنسودرا چوسا بوناروط لوا اهد رلزسنارف

 . یدا راشل | ینسهعلق هقسز اد ۳ کرک نوا كلوالاعسرو یحنتلا

 هدن رخاوایسهجی |یذ هقباس هنس بودک هلباعیرمم ریس حورمشم هجورپ یدنفادیحو

 هدانا لوا هد هسا شلو لوصو هنن رهش هواشراو نالوا یتم كح رقم كناتسهل

 نیراپنوک وب ناریلاط هکدید یهروکبودکو هدقمشالوط یه رکسععقاوم نوبت

 €( تاقوا ژ



e ۲۲۱ ی 

 ینسنشاح ردع و یل دن اص ولتاط ولناط هدل واتس اتش ایتساس هدانا یی دابا تاق وا

 هک دتناتاقالم هل اناربلاط اجماح سکعلاب بویمهدیشیا هلسب رازوس ولتاط قجهریدک |

 عرکسع رسنارف هلوساساو ینلروع هاتس رس تانشوق را ار یو و
 كم دتا قیدصت یداوم یجهبسهد.الوق الصا كنهباع تلود یک یسلدبا لاخدا
 . یدبا هدقلوا ماکت ءلبا عاتسا یتسهدراب فیلاکت

 ی روصقلوا تهحکی و لک هل وطاریع اهسور جور هج و ويان کن وح

 دقع قرهلوا هناملاغ هللا هسور هرزوا ینولطم هلیسلوا شمردشلرارق هدننهذ هوا

 شور طقف ىدا راکرد یعهدنآ ادق یهّلع تلود هدقلوا تب و
 یدنک یخد یعیلع تلود هرزوا كن روح هقافاو ےس هلهح وره شر را
 لح صخمرب یخد ندهباع تلود فرط هنسدزن هرزوا كمرتسوک یک هدنلا

 ینیماکا یخد یلاجعتسا هدباب وب كنينابتساس هتشيا یدیا شمروک قفاوم هنسهقیلوب
 هدب ودادلا ییاضر ازربم یسحلدا نارا هابایدنفا دیحو یخدناریلاط هیفامعم یدبا

 هدانا و و یدرتسا كم ر دتا اضما یداوم ضعب كحهرب ولا هنسهقسل وب هسا رف

 یر هد هرکه هس ور GON ودی آرا هلاکم هلا اضر ازربم

 هروک ههو لواهنیاریدقا دک وید ردنا ااا ر یو
 هلتهج ندم ادلا هنسهناس رفهلبا تاک كناربلاط ندنغیدلوا انشآ هلود لاوحا هجا
 .یدلوا روبج هفقوتو ثکم [راظتنا هند ورو كنوات هدهواشراو تدم یلبخ

 یرلهصقر ورتسا هلا خرب زر هس رزوا توعد نالوا عقاو ندنف رط نویلا تاه

 نویلبانی 1 یجنشب ی رک ك والاعسر هداروا بوراو هنسهب رفناشکنف عقاو هدننایم

 E طاصم ردف تعاسرو ماست ینیمیاس همان شدلوا لماح كردا تاقالم هلا

 هب هلاکم هللا صوصخ صخ ص ندنف رط نوطان هرکص ندتحاصم راد ههیاع

 هلوناتسا هلیسلوا شغلوا ماخ میاس ناطاس مدقم زور دنچ هکوبلاح بوب الشاب
 . ىدا شمشلهقش راکفاو لاح

 فداصت هنماا یریخستو طض كنهقسناد یلاقالم هاهجولوا كسدقا دبحو

 ی رهش اقسناد ) هرزوا قلوا یدالیم خرات هدننمض كبربت ینویلان ندنکیدتا

 نویلبانو ردشملبا دقت هنولبان هلبا مظن ینعارصم ( ندایسورب رازسنارف یدلآ
 هتسودرا نوا نداروا هرکص ندک دا اشاع یهقسناد بوراو هدکلرب ها

 رد یا کیا نولک ههواشراو تب دو هوم
 . ردشعا تاقوا رارما هدوهس هداروا اهد

 كجهدا لاغشا یرلودنک هدنرلهق رالرلزسنارف قت را هرکص ندنطض كنهقناد

(aaron, aa 



e ۲۲۲ جی 

 یخد یلارق ایسوریو مزاع هتسودرا سفلاب یروطاربعا هیسور امدقم هکولاح
 كنو قرهل وادب ّوم یراقافتا عاهج الا هدنسهدلب ( نتسن راب ) قرهلوا مداق هفرطوا

 هبسورو راشمجا دن | ندی هت کج هغه راځ اللصا هلا نمشد یسیرب هدنج راخ
 ۱ ۳ بوناروط لوا اهد رولهسور ندشبدلوا لمکم نتکرادت كنسودرا |
 یشا ةمدقم نالو هدنرابق یره (لآ ) كنولهسنارف هدنش كننکنرف |

 قفوا جاقر ندنرافدنلوب ظقبتم رازسنارف طقفو راشعا موج هلتدش هنب رزوا

 . ردراشمللا روح هتعجر یراولهسور هرکص ندرلهب راحم كق

 ندنرکسعكسزو تردنالوا دوجوم هدناتسهلو هدامالا نوان تقولوا هحرک او
 وشراق اکو هدهسښ دا كحهام هر دنلوب ی رادقم كس سشقلا ز و قحا هدنتلا ىلا

 نوا هلسلوا تراع ندرف كم للازوو ید یسودرا كوس هبسور ثح هلک

 ۳۳۳۰ ار رب اك ك یرابا هلسودرا نوش ناه نوا فقوت قترا
 هلیس ودر اهسو رهدنهاکشیب یسهداب (دنالدیارف) عقاوهدنرز وایرهن لا هدندرد نوا

 لوتقم كس ز کس ید هد هنازبروخ هب رامرب ددمو دندش نالوا عفاو لب املا یدل

 كب شب یعرکب قر هلوا مزهنم هدلاح اف كم راول هبسور هدهسیا شمریو حورحو |
 ۲ ۲ نوغار بوط هعطق ناسکس هقش ندقدلوا یرلح و رو لوتقم ردق

 ا )د زکس نوا كنکنرف نار رح توبلورلبا رلزسنارفو
 . راشعا تلصاوم

 هسردک هلی وب را هدایز كى هب یردنا اکلع یروطارعا هسور تعزهوت

 ۱ داود كبرح 6 ولاحو رک و لاعاب ینکلام هبسور كرازسنارف

 مد سا لوا بودا راکفا لید هلا 21 ینغح هل وا دیشتسم را زیاکنا | کلات

 ۱۳۳۱ ۱م لرد ندتش دلوا زوق هدسهدلب (تبساس) ییسودزا نوبلات

 ایسورپ هقشب ندکدنا لوف ینیلکتوب نوبلطان هلکمردنوک صوصخ رومامر هیاروا
 كننکن رف ناریزح یی هرکص نوک چاقو شلاضما یدنس هکراتمر یخد هلبلارق
 ۱۳۳۳۱ ها یرداکلع هدنرزوا لاص ر هدیه ( نه ) هدنشب یعرکب

 رادمکح یا هدقدلوا فاسم هنویلان هلا تم رع هنس هدلب تسلیت یردناسکلع

 .یدا شمانف تح هداهلا قوف هدنراس قر+هشل وق رک روت هحسیک

 ندنف رط نویللا هدقدلوا دراو هتتسابت ید یلارق ایسورب هراچ هرکص نوک جاقرب
 را هلاکم نالوا عقاو هدنس هرا روطارپعا ییا هد هسیا شفلوا لوبق هللا تامارتحا

 یتقافتا هلکن | یردنابکلع الاب هجو رب و ۰ یدبا روللوا ارجا هدنهبلع ودنک به

 . یدیا را هداب هنقشع كنويلنان هرکوب هنن رزوا دن ییدجا نوجا دیبات

 ( كنون )



f ۲۲۳۲ Ba 

 قلا هقاما ةراد قر هلوا یممصو ییطق ق یردناسکلع یسلصا ضرع كن ول ان

 شا باج هقرط هلبا دبعاوم عاونا وربندنقو یخ هسیا و بولوا یصوصخ
 ینعلخ عوقو كميلس ناطاس ندشیدلوا فوقوم کما ادف یهللع تلود ینیدلوا

 هر دنآ دانا لا هشلافغا كس ردناکلعو تصرف هدنقح یناغلا كد عاوموت
 تلود ی هو رب قرهلوا ندنعون تمکح  هدنساننا تخاضم لا یردنابکلع
 یدنل وا سحو علخ ماس ناطلس نالوا ةداص بجو مقفتم یدراتروق ند هن امع

 كشر رطف تعاحشو كما مدا یراولن مع هلغلوا هقرا زارب کم دا ردبا نظ
 هرادا نودنک ودنک شعا الوخ رب ون کم ردلباف كغ رت وا رو

 (رد ولرخ اهد قمار داف هرلزیلکتا نراه راپ هدي وديار یو کک
 کج هروک رلکل وا لوس هر ندتاشا هسلارف كنل ود هسورو مالک دیه ود

Eهلالقتسا هد راک د: نالوا هد همر قوقح كرنا  

 هعانقا یییردناسکلع هلا ماهفاو ناس لیصفرب یک ودا زسقح یسمشقلاق
 هلیلارق ایسورب نالوا یحا تسود یبیردناکلع لصالاو بودیا ماها لج لذپ

 ددا لوا هرزوا كمرک ینشیا ودنک هاب رقن ویو كمروکع راو لدول
Eeقامدقمو ید هد تا کلم تورتسوک هر هلکعا ادق ییهبلع تلود  

 . ردشمر و رارق هقاقا هلا رارقاو لوق
 طسوت هنسهرا ولدرتلکنا هلا هسنارف یردناسکلع هرکصند هلاصم دقع : هک هلیوش

 اینا سا ید كنولهرتاکنا لباقم کاو کرت هبهرتلکنا ككنهطلام هلبا هروناه كردا

 بودا فیلکت یبراصوصخ یا هداعاو در یرلرب ییدلوا شلا ندکتملف هللا
 هلا زملا قیدصا ی رضاح لاح كنهسنارفو زا لوق ینو یتللود هرتلکنا

 | تلود هلا هیسور هتراپانو و كمللا برح نالعا هب ول هرتلکنا ید یردناکلع |

 دلرهشلرب هلبا ولهیسور ید وا هدر دقت ینیدفلوا لوبق هد ودبا طسوت هنسهرآ هیلع |
 هس راصوصخ كما همساقم ییهمامع كلام تقو لواو كعءعرو هنرزوا هباع تلود

 تروصو تفو طقف یدیا راشمر و رارق هدنراش گیم تا هلا نویلبا

 | باس زر و نزسقم وا تاقوا هنافا یردناسکلع یدا رلر وم هدا قاصضا هدمت

 تماسج كشياهسا نونلان یدبا رتسیا یتسفلوا ارجاكنهمساقمما ناهنیزسقعارا |

 یمارحاقرهل وب رلهلىسو سانهوقرهنل وا ی هد ولدنا لتا رظا هاو ۱

EI,قح هللوا دا ها و ماع هدر ده دعا لود یطس وت هلع تلود  
 مس " “ ۰ 0 ۳  ۱

| 

 ندتقافتا هرتلکنا اما بولواررضتم راولهسور ندنجا تما بسک كنهسنارفو

 اسا راس نوا نوسا لود یطس وت هہاع تلود عل ه دلاح سس یردناسکلعیدا ۱



 سوگ ۲۲ تیح

 تقفاوم اکو ید ن ولان یدناهدتاما كملنا طض ین راتلایا قالفاو نادغب و

 ه هرکص ندشتواعم کج ر9 نف هس ور هجا وروآ ارح نکل ید

 یس هعطق ناتسراغل رار هلراتلاا 9 رادس الا یدل هب همساقم هدر و یدا شمار

 ها هس ول و هب هسا ا رف یبهر رج دی رک هلن راشلابا هرومو قلدوسراو هب سرور

 یتسکیا هدنص وصح قفلوا لر همابرتسوآ قر ه وا توکس قح یراتلایا ناسف وک

 یردناسکلعارز یدا رار ومه دا قافتا هحنلک هل ومناتسا هد هسیا راشعا قافتا یخد

 هرزواقمراقیجت ندنس هعطق اپوروآ نوتب نوتب یرلولن انع بوکید هلومناتسا ییزوک
 همیسقت وب ید یبرلهطازکد قآ هلقجابو ینیرارب راس كنيبا مور رار هلا لوبناتسا
 یردناسکلعو یدا نعهدنا تقفاوم الصا اکو هسا ن ويلان یدیارتسبا كما لاخدا

1 

 هدنس هطقن لوبناتسا هد هسیا شمشود قوج كب هنس هقرا كنولان نوجا كنو

 باتک نکا روشن وق بونبزک هدکلرب یسکیا نوکرب یتح یدیا راشمامهدبا داحا
 كلومناتسا یتفمراپ بوجآ یتسهطبرخ هبنایع كلام هترابانوب ردبا لوخد هنسهطوا

 زک سم نس مهدیا كرت ینس تقو رب چیه لوبناتسا لوبناتسا ) هلعضو هنی رزوا
 . رد وص یدلوا شعد ( ناسلاع 2 ۱

 هد هسلا راشمر و رارق هدنرانب هنس همساقم تان همنامع كلام روطاربعا کیا لصاحا

 یرظنحمطم كنسروطارپعا هیسور ارز ردشمام هلوا یسقت لباق یقوم كلوبناتسا
 هلهج ولوانولان و ردشمام هديا تقفاوم هلهج و ر اکوبهسیا نوا بولوا لومناتسا
 ۳۳ ارم یبدتا نوا قلاتوبللج وریدندمر كرد ادف یهلع تلود
 یلخ كميلس ناطلس هنس هلازاو عفر كت وحج را: كج لس لوا ضراع هنسودنک

 5 و کر زا a یا ام

 رود جد یرادنامکلع لباقم هنغلراک ادف وب كن | ردشع | داحا هناهب ینس هعقو

 هللا نویسان كردنا ادفو كرت ی راقفتم رکید رار هل بلارق اسورت نالوا یحا

 ۳۳ ورا ارج هلاکم ید هلبا واسر هدانا وب .ردهلوا تهجکی و لدکی ۱
 ندنقن ا روطاربعا هبسور یکیدلس رادافو صلخ و زاغرا بح یلارق ایسورب |

 ا یدنک نوتب نوش یراسخ نارکرات كنهبراح قحیلاق مورح |
 هدلاح تیروسبح کک | نویب هثیشره ندنیدم هلوب ینس هراچ ینیفحتو شقلوا
 ۰ ردشلوب

 هعطق رر هل راتلود اسور و هسور نولان قرهنللوا ذاخا ساسا هح و رشم تالاکم |

 هماندهع کیاوب ردشمنلق اضما هدنتسابنهدنزکس كنکن رف زوم هلبا میظنت همان هحاصم

 كرل همان دهعوب طقف و شل دبا لادحو كنج كرت ندش رط هل لود هللا نالعا |

 ۱ ۰ ىدا شمل و ط ییح تقولوا یداوم صع ۱

 ( یلع
cE 
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 انا وو اس ور یا نوجا یرطاخ كنروطاریعا هس ور ) یر هدام یناع

 لوص كنب رهن ابلاو یسهداعا هللارق ایسورپ كنایزیاسیعاشاو وراقو وعروبو دنارب و
 یردارب كوك كا كنولان كر هل ریدشلرپ هلا یتل هقود سه راقاجنس یهدنف رط
 هواشراو و نزوب و ی یکشت قالارقرب هلیمان یتیلارف ایلافتسو نوجا ترابا و مورزنالوا

 هسناونع ین هفود نارغاب واشرا و بوقبح ندنس هرادا اس ورب یرلقل هقود

 هرزوا كمکهن اتسهل ندامناما هلبا هلاحا هنلارق اینوسقاص قرهناوا لکشت تموکحرب

 كنهتراپانو نواندنف رطیراتل و داسو ر و هیسور و یداشک ی رح قي رطرب ندایزیاس
 الافتسو كنهنرایانون مورژو یتلارق یو ان كهنرابانوب فزوژو یتلارق كنملف
 شملا ثادحا كنەت راپا وب نویلانو هل رضاح لاح كنس هعمتح نیرو هلمتفص یتلارف

 هدنراتموکح یراسن ر غروبملکمو غروبمدل واو یي دصت هایماع كراتموکح رتاسینیدلوا

 یسهماقایرکسع زسنارف هدنراتکلم نوجا یسارجا كهرب ةرصاخ طقف بونلوا اقا
 هنس ه را هلع تلود هلا هس ورو یطس وت كن هسور هنس ه را او نا هلا هسنارفو

 كن رازاغو و راطق ) ید یرا هدام نخ بولوا یراصوصخ ( یطسوت كنهسنارف
 نانلوب یلارق یلونا و کیلو كرت هب هسنارف كلذک كنهعس رتازج و یدر هب هسنارف

 هدن رلزکداینابسا ) راثلاپ هنبران ویروب یلوبان لدب ک | هدیودیا طبض ینایاجیس فزوژ
 هدر دقت کیدلو و یس هطا د رک دوخاپ ( ید هدند هسلارق تقولوا هک رد هطا رب

 الا هدر دقت ییدشلرب یتلارق الافتسو هللا هروناهو یبا قیدصت كنول هیسور

 کرت هبایسورب كتکلعرب لماش یسوت كبزوب ترد چوا هدنس هق لوص كنس رهن

 شاعم هنن ارادمکح نارو اووسانو كبوسن ورپو سه نالاق مورح ندنراتموکح و
 . ید تراع ندنرلص وصخ ( یصیصحم

 هدف رط اسالا هقش ندنسضارا یت دلوا قفرصتم هدناتسهل كنولاسور هل روصو

 . یدشود یعاشا هحاخ ندنراتعاو توق یلواو یدعح ندنلارلرب قوحرب ید

 یس هدهاعم قاشا یخ رب هج هقش هد یردناسکلع هلا نوا هقش ندرت و

 هروک هتخیدنلوا تیاور طقف ردشمامقج ه ادم ردق ه یدمش هکیدیشملاب یخد
 ا هم هرهو یفتسر ریش مت و یادت هیسور هباهتناآ رف) ام ات

 ول هرتلکناو یرملبا لامعا هدکلرب یتیرل هبرحو هيرب وق قر هلوا دحتم نوما یلح
 هم یدنک هسا زل وا یضار هطلارش روک ذم هدالاب هللا لوق یتطسوت كن ول هبسور

 | ید کا هسا زنا لوق ینطسوت كنهسنارف هبلع تلود اذکو یسفلوا برح نالعا
 ابا لوساتساو یسهمساقم كانسهروک دم كلام یهدنسهعطق ابوروا هللا برح نالعا
 ا ای نمتقفتم نتلودو یسملعار جراخ كن رافاحنس یا مور 5

 ( تدوج رات ) ¥ ۱۵ 7 ( نما دلج ])



 و درد و شنل وا 1 ندنفر طظ و رک الا یداح

e ۲۲ تی 

 یعب توعد هتنواصم یراتلود ای رتسوآو زیکتروو هقراعنادو چوسا نوجا ارجا

 ( یتفلوا باط كننرلغا برح نالعا هللا دس یترانامل هبهرتلکنا ندرلتلود وب

 ۰ شعا ترابع ندنر هدام

 هرک وب هدلاح ینیدلوا نوجا یرطاخ كنولبا یسمشرک هب هب راح وب كنهبلع تلود

 هدانئاوب هدهسیا شلوا راربغا *یداب هب هلع تلود یسعا هطاصم ًادرفنم هللا ولهسور

 دعاسم یتقو هرفس ددع یشان ندهماخاد تالکشم ییبدلوا راچود كن هءباع تلود

 ۳ هررا قملتروف ند هار لئ اوغ نوسلوا هسا رولوا لصت ره ندنغیدمل وا

 تفو باجا كمردشک هلا هحاسمو ضامتا ینغازسافو و كنوبلپان یتیم هنشیدنلوت

 ییدنفاب بلاغ هرزوایشدنل واراعشا هدالاب ردنا لوق ینطسوت ناه ا ندلاح و

 بلاغ هدن هه رق یزو السا عقاو هدنراوج ی ی یا نام لک

 سلجم ندفرط ول هسنارف نالوا طسوتمو وحرس یهخیم هسسورو یدنفا

DSایا مظنت یدنس هکراتم هعطقرب كردبا عاتجا 72 و  

 . ردشملق قیدصت ندنفرط مرک | ا هدنسا رګ هرتسلس

 هبسورو هنلعتلود هدو یه هدننقع ییدصت كتدنس هکراتم وشا الوا : هک هل وش

 ۱۳۱۲ ا اک رال هرزوا قولوا رب هناصخ تاکرج هدنراس.یرکاسع
 هل اکم لح و نیست راصخم ندنفرط ناه نوحبس هرک اذم كن هلاصم داوم

 ۳۰ روپط تالکشم شم :هکدناش یر هوا رادشا هه رک اذم هللا صیصخ

 زوب کیا كم كنیم هرات ینعی ردق هراهب مایا هکراتم تدم هسم ابر, و رارق
 ۳ کم روت رکس تاب .ثكنیوسبع راتو هنس هرغ كنبر ةص یم هنس چ وا یعرکب

 شلا ند هیلعتلود هدرفسوب ول هسور الا هلوا دتم كد هننوک یحنح وا كناسب رهش

 هدالبتسا ناح هدنیقع هکراتم یبراتکلم نادغب و قالفاو یلام و عالق ینیدلوا

 ش زو وا تاهن و رادتا هب هماخت و كرت هلا تامهمو بوطواشاو تابه یراقدنلوب

 هق.دنلوا هملخت هموق لاو هلکج هدودح یلوا هلا لاکا یهبلخت صا هدنوک
 ا با نم راوومام ندهلستلود فرط نوا یمیلست كرا هلق
 لار او لنع اماو بوبغا تماقا یرکسع هلع تلود هدنتموقيم نیتکلم ردق
 هرباخاب ندنفرط بوملاق رکمع هدایز ند هبافک رادقم ید هدنر هعاق کوک رب و
 غاص كنهنوط كر هلکج رار یخد هیلعتلود رک اسع هکدلکح یرک اسع هیسور
 هب هحاصم دّقع هر هعلق قح هلل وا هل ندنف رط هسورو رل هدا رور 4 رط

 ی هطا هجزوب ول هیسور بار هیفلوا لاخ دا یرکسع هیلعتلود هقشب ندنسلاها ردق

 )وترگ( 



ET ۹ YESی توت  

ff ۲۲۷ تی 

 ید یرلنآ هسا رولو رللحم ا علوا النسا ردق هجشراو هزکد قآ یربخ کرامو

 یس امت ود ی هدف رطلوا نوجا N یزاغو کد قآ راز هلا ملسا و هماح

 یر رسا و ینوسلاق هاعتل ود نالاق هدنف رط سرور هد هب راح /عاسا امداقم توردلاق

 نکردکو هلا كر ید یرلنا هسا راو اشاو هنفس شملتوط هلوقمو راو

 نداد یر هدم د ره دن نا و همل ناجا نی ار ها
 نارا و الوند هتناساخ هاو هر و
 هحنسا هدن رهن هنوط كن هسور هرزوا قمالوا علام هنب رو ص ك افس هلعتل ود

 هلا جارخا هرشط ندزاغو یس هلح هسا راو یراشاق دودعم ندنقاط اعود

 لوف سال سد ندواهسوز هما راو را ردق تانا روت د هدف رطاسداع
 نگالب نوسلوا هسا رولوا هدهسر نف یسادعام ندران دا رص ندولناععو

 یرارومام ود نانو هدهنشور موتلاو هوا ا نابف شروع

 جارخا ناصق الب ندرارب یراقدنلوس هدننقع هکراتم یسلاهاراسو یرلظفاح هعلقو

 بناح یدنس هکراتم وشا اناس هنلق لاسرا هبهیلعتلاود فرط هلبا یرلاشاو جوک و

 ندنف رط ود هنل وا قب دصت ندنف رط نوساکسم یادناموف هسورو نت را رادرس

 ۰ نت 0 دهعل

 هتقو كمن رکوا یلاح E قآ ندنسلاپ هن وط ندشدل وا فارغل و رواو تقولوا

 جرد هبطابتحا د وقو طورشضمب هدنس هدام یجحندرد كدنس وشا هلتهج یني دلوا جاتح

 نالوا عقاو هدنهاکشب هطا هجزوب هرزوا یتیدنلوا نابب هدالاب هخوب ردشفلوا
 بوبم هديا ماود هدنس هقولبا كزاغو قترا یلاربما هبسور هنسرزوا هی رح هب راځ
 ` یدیشلوا رول هنع نم هتناح هفروف نوا سم تر
 هات دغا اک یسخا وا کرام دقع ید هدننن قلب رص هلا هللعتل ود یسج ےک 8

 یرازاتتما هک ر یکیسلاها ناد و قالفا بولوا ندهلعتلود یایاعر ولب رص

 هلیسایعر ودنک كلود رب و ندنراقداوا شا ناصع هحدقا هدلاح ینیدلوا یخد
 یک نادغب و قالفا رثولهسور هقشب ندنغیدلوا لوصا فالخ یسما هکراتم دقع

 تقفاوم اکو ود رارولوب لوب ههلخادم ید هدنقح ناتسسپ رص هرکص هلا هلسووت
 شلر و در باوج ندفرط یدنفا بلاغ ینم هنغج هلوا ترضم بلاح هج هبلعتلود

 هسرزوا راب رص ندنغلدلوا شمشراق ید ولهمسور زار هنحا كرلب رص هدهسا

 هس ور هدنابوب ءان هنکح هلکم زال كلدا برح ید هلرلولهسور هدقدنلوا تکا وحب

 ندا زواجت هنس هرا مالسالا حتف هللا ندو موبلا) ندنکیدلبا رارصا یصخ رم

 لواردقهنید ورو كنس راصخ ص هطاصم هلتهج یسهلوب یرکسع هسور هدنجلا راب رص

 — سس سو
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 یک لا فلاس قرهنلوا طب ر هدنس هج اهن ( یسفلوا هنامصخ تاکرح رت د هدیناج |

 . ردشذلوا قیدصت و اضما رار هلدنس هکراتم

 یک ین دقح هنادسمیرلددصهلاصم هدب وشل رب روطاربع ایی |هدتتسلمحورشم هحور

 كن ول ان راد هنففخ و لب دعل كد وهعیسا ید یدنقا دیح ونال وامیقم هدهواشراو

 ود ردشلک ینامز یزاجنا كرادعو ینیدلوا شمریو ررکمو دکوم رخؤمو مدقم |

 هدنقا س راطخاو ر د ست هلک م زال یوم )0 سلاح E فاو

 تلود ین دلل و هدنساعداییاتس ود نواب ان هد هسا شمل ما راست رلرب ره هنارلاط تاعفدلاب |

 توعدهتساین ندنغب دلواشع |لدبتنوتبسب یسهقیتلوب اب ورواوشع | ندزوموایهیلع |

 هدنتسلمت الاب هجورب بویمهلا هل باوج هلبتقو هنیرارب رقت نوسروط هل وش قوا
 یخ د نارلاط وشم اتد وع هسرابیرغوطنداروانول ان هرکصندقدل وادقعنم هلاصم |

 ههواشراو ردبا لاسرا تارب رح هنسودنک راد هنغیدلوا هلاصم دقع هلا ول هس ور |

 لئاوا نامه بوریشاش یغج های هراچ ندنغیدلوا شمتک بوک نی رسقمارغوا |
 هب هبلع تلود یلاح عقاو كرهلک ه هنای و هلا و ندهواشراو هدالوالا یداح ۱

 . ردشلاق هداروا ید نوک یش قرف اراظتنا هما قح هل وا دراو هللا ضرع

 نو ام همان هعطقرب هولا هدنقح یسولج رابخا كن ینطصم ناطاس هدانا لوا یتجنا

 هللا تک رح ندنایو یتیم هنقیدلوا شلردنوک هب یدنفا دیحو میلستلا لجال و شل زای

 ولت وف نالوا یسهفاسم تعاس شب نوا هسراب هدانا لوا هسیا نوا بوراو هبنرات

 . ردشلوا روح هققوت هدسراب ید ردق نوک یمرکی هلغفلوب هدننارس ی هدنس هصق |

 ید رو کش كن هل اتدوع هب هس ا رف نويل ان NEA تبسلم هکنوح ۱

 هدک دتا تلصاوم هسراب ا رفظم هدئسا د بی كنسکن رف زوم یسهدالىم ها

 یدیاشلرتس وک ت بنونم هدایز ك ندنف رطیاهاو شملبای راکلنش و نییآ رهشقوچ كب
 دیما هيمو هلاصمر هنرزوا كترفظمو هلفعاصوا ند هراحم رازسنارف قحا

 یسهیمومع ماهسا كنەسنارف نامز یدک هراکرس توسان هبلع ءان بولوا هدنسیوق

 یدقح ردق ه کیا ناسقط هدزو هرکو نکسشما لزتت ردق هبییا نوا هدزوب

 هتردقو توق ینیداوا شعازق هدنفرظ تقوزا هدلاع هاک هم زاب وب نویلبان مقاولافو

 رظظن رصح هن راعا كنکلاعو هنماکحاو سسأت كنتموکح هد واوا یضارو عناق

 ولهدنافو ولناش تباغ هدنقح هسنارف هدو هدنقح ودنک مه یدسلوا شعا
 هدقدالکا ینابم هشياساو حاص هاهجولوا كنلاهاو یدغوب هابتشا هدنفجهلوا

 ینیدلآ ندراتلود نالوا براح واک ی ل د یسودنک |

 كوس هدنسلاها هلکهرک دوقن ولتیلک ندج راخ ههسنارف ییالوط ندهببرح تانیمضت |

 ( تور



a ۲۲۹ جی[ 

 هدنسهس زخ ود را هّقشا ندک دنروک هلضف ندنف رصم یدارا هدنسهحد وب یسهنس ید | زوب زکسكيب هلتهج وو شمرکه لوب یخد یسهیلامروما كنلود بولوا ادیب تورت

 روما ًاتاذ نویلبانو یدبا شمراو هقنارف نویلم زویجوا یخد غلابم ندبا کارت
 رالاقر ار هلغع وق هنادیم ینسهماننوناق تراحم اح هدانا لوا ندنشیدل وا راکس وه هبهعفان

 كللا رق عربع روو چا تاسف هب هعفان داوم یک قملباب رابرت وکو رالو و قلا

 كنابوروا هلتهج یب دنلوب تسدرد یجاودزامسر ثمر وژی ردا ا هلتسهع

 هننارس ولتتنوف هرزوا كمروک ینمسوم زوک هللا راسنرب ندیا دراوت ندنف رطره
 . یدیا شمتک

 اعا تفت نالوا لومام ندننالواقم تاس نام و
 یلاخنار ندنراکفا یلامکتساكنماسا ه ریرصاحهرزوا كمردىد ناما هرازلکناو

 یایرتسواوهلیطسوت كاب رسا یزیکتروب و هاش زاون یه راع اد و اربجیولجوسا بولوا
 ی طخ ر ردقههتسیرت ندار واو هک داق ندداتشن ورق قرەلا هقافتء رادهلس رب

 قحهنلوا هنتلود ج وسا ندنفرط هسور هلاتشت هرزوا تعرس هنحوصخ كمکح

 ااو یتیدلوا كلام هدنف رط انام لا كنولج وسا هسا زالوا لصاح هر ندطسوت

 صا هرانالک مزال هرزواقخلواالبتسا|یسهر زج نک ور و یعاحنس تنوسلارتسا هابس هعطق

 تمرحزار | ةياعرهنکیدن روک لئامه هسن | رفهدلاح یب دل وا فرط ی هقرام ناد و شمر و

 دا ل ر انااا یم )وا لب اق قمووط یر ا ها
 یىمناق هرازیلکنا كنىر لامل هنتلود این اساو شمریدلیب ینکجهلک مزال یسعا لیم
 | هودنک هرزوا كما تیاعر هلوصا هبرب هرصاح هلهجو وب یغد یتلود زیکتروبو

 | ینکلام نکترو رار هاسودرا هسارف هدر ده یدعا لوقو یشلوا راطخا

 بودبافیلکت ییراصوصخ یسفلرضاح ید ككنسودرا ایناسا هرزوا تعا التسا
 | یاد هدفرظ نوک نوا شب هلیسهطساو یسحلا یهدسراپ ید هنتلود زکتروب
 | هدندودح ایناساو شمریدتبا غیلبت ینکج هدیارفس هتیرزوا هببا زالوا لخاد هقافتا
  ندرازیلکنا كناحاوس ایلاتا ریارب هللا تشت هنییرت ودرارب هدنرهش نواب عقاو

 لکشت یی هدنفرط هسنارولف تقولوا كلردا انتعا یخد هللامکتسا كنباسا یسهظفاحم
 . یدبا شمردنوک ودرا رب هنرهش هنروغیل ناک هدنلخاد یتیلارق هرورءها نانلوا

 عر ندا یدک لومام هدیوردک جا هول و توسک هسراب از اتقمو |
 | ندتموصخ راهظا هدنقح یتلود هسنارف ور دىل هدا تدوع هامور نیزرسقلوا للان

 نویلبا هرکو ندنفیدلوا هدقملجا یرلهرا هللا نویلپان هکدنکینیم هنعیدلوا یلاخ

 | هلا هظفاحم یناحاوس ید كنا هقشب ندک ربدتنا غیبت هیدیدهت تاراطخا ضمب هاب
 . یدبشعا قوس هب رکسع هقرفر هحهقش هرزوا كمما هرصاحم طخ لخاد



 ۱۳9 ید واو ەسە وز یس هرادا كلود نولوا مدار یا لا ۶ |
 هب ال ود بودا لست هند كنا كردا بصن لک و شایهبالودسن رنالوایسهدرک |

e ° رس 

 نوتب هدنرانامز نکلراشو بلف یجنکیآ ندنغیدلوا صخش رب هیفسو لهاح هسیا
 هدانناوبیلود ابناسانشود فنعض یلخ ندیلیخ وربندهتس زوب و ندنا مکح هبابوروا

 یسهبرحو هبرب هوقو هیجراخو هیلخاد روماو راتفرک هناقشی رقرب زامهنلوا فن رعآ
 هلردیا عمط یخد هیاروا نویلپان ندنتیدلوا راچود هفلناشیر بیرغو بیج رب

 هدننهذ یسایلوخ كما یلارق امناسا یر ندنراشادن رق هلدرط كننادناخ نویرو

 یدروشالوط "
 هساارف هدندوع ندتساس نکشمعزاو ندنفام ات ود ورن دنسه را راغلافارت و

E Es ۱ 
 هرازیلکنا یجد ۳ هد ور دشلرب ی رلاع ود الاتساو تاسف

 یربخیست كنسهرب زجانلحسنانلوب هدنسهظفاح تسد كرازیکناو هنس وه قمشاعوا

 نالوا یسهع كتتلایا احالادو هدکعا انتعا هب هب رحم تارا دار4هتش او هنسهععاد |

 مورو هنسعا ا هد زک د جا كساع ود هسنارف هعس رازح هلغاحنس وراطق

 هنسهظفا و طض كنهصح كحهدنا تباصا هبهسنارف هدنر دق یسەمساقم كنا |

 1 3 الح و لدا رومام همنرت لارج هن سظقاع هرهبروک

 ندغیدلوا یرادفار ط نلکنا تونموس یراسنار : اتاذ نوانس یلارما هس ور ۱

 ۳۳۲ رود ۲ ی )۱ ندهرف |

 تامهمو ریاخذ ولتساک هن هعبس رازح هخ دل وا ۷۳ رلا وه نولیات هس رزوا كوو ۱

 رلماهنومراملارنج هلان ژواک و یلارقالاتناو فزوژیلارقیلوناننوجایسلردنوک
 ورش هدلاح ییدمش ریبادنو نوحا قمافلوا روصع ورم هدیاوبو شمرو ۱

 .یدا شع اراطخاوبد رولوا بحوم یردک لوس هر هسن ا رف هسلا رک ن ۱

 هدکدمر و تما هدایز كب هتیروما هعبس رتازج هللا وراطق ندنرلقج هلوا رادم یل

 . یدناه دکع وشود هلا انتعا اس یسهمسأاقم تروص كاللا مور هدلاح شا

 لارنج كردباهبلخت یو راطق یر ؟کسعهسور هدنسا دب كنج رقا سوتسعا كاد یلعءانب |

 ضرعت ندنفرط رازباکنا بورک ه وراطق هللا یرکسع زسنارف هقرفر نومر 9

 یرکسع نالاتاو زسنارف یفاک رادقم یخد هبهعس رتازح ًافخ ینم هنلاتحا قفلوا |

 ۱ یر ؟اسعهسور یهداروا هر ےن دک دتا ماس هرلزسنارف هها رکلاعم ییهعسرتازج

 هایساع ود هرز وا قع 11 یعاق هقطلا رخ ندمقح هب ادىم تم وصح هد وله 2

 . یدا شلوا ناور ی ضغوط ههرتاح

۱ 

 ی وتو کم هاتف قحردفوس ردنسهچ راب ر ڭىەمىسح تاس ر , نالوا لباق



| 
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 یردناسکلع هلا نولبا زکلای تارک اذم نالوا راد هبهقرش اصم هکنوج
 هب هنس ندوب هدهسلآراشم رب و رارف هو كنسا و قرهلل واارحا ه دن رله ایم

 هب هلم و هلس ناربلاط ندا E یسهماندهع تاسلا یتح بومر و تام ولعم

 نویلا بودیا لاحعتسا هدنسارجا كلوب یردناسکلعو یدبا لکد فقاو هلال
 بسک تروصن كنسهقیتلوب نالوا هے رش ندشنیدلوا شملا مازتلا ی رط نت هسا

 كج هديا تباصا هنسهصح ندا مور هدورابا هلتهج ییدمهلس زونه یکحمدیا

 یدباروشلاح هغمر دنلوب رضاح یاسا نالک مزال نوجما یطض هلقل ال وق كرلقاحنس

 ید یرهبحات وَسر وب و هحووو هغرابو هزورب عقاو هدنسف یی مور هلتهجوب

 افلام یک هعبس رتازج لصالا هسیا هعرا«یجاونو یدرتسیا قلا ندهللع تلود

 هنس اه هیلع تا ود ها.اکشت كن روهه هعس رازح هدهسلا شلرا ندنتلود كىدنو

 كلام هیرغوط ند غوط هلبسح ققلو هدنسهق يا مور رلهبحات و هدنلاخدا

 هدنس هرادا د كناشاب ىلع ینادهمن یفرصتم همايهذه ةلاحاو شفلوا قاعا ههمنامع

 ندتناطف ناکاهدهسیالکدندع دقنادناخ ر یک یف رصتم ہ رد وقشااشای لع و ید | شغل وب

 ززوو نار رم لو ر اهر کا یی رغ ا
 ندنسهنلغتم رولساص یرطاخ كتقولوا هللا لکشت هوق تموکحر هدهنای قردهلوا

 ینیدلوا عبا هباشاپ ميهاربا قرصتم هردوقشا یمسق قلهفک كغلدوانراو یدشلوا

 ییراربو رغآ هدنرارب ید یسکیاو,یدا هدندباشاب ىلع ید یمسق قلهقسوطیک

 نوان ندنفیدلوا عیحشو پرص یراولرپ و عینمو بعص یرلر و یدیا رداقهب هظفاح

 هلا رنک و یدا یهاظ ینج هروت وا غا ك هتسودنک هسا ماق هطض كرلرب وب

 هعزانم هرصهرا ید هدنسهرا فرصتم ییاو یک ینیدلوا دا مردی بک ل رک

 ماق هللاص عفد قافتالاب هدنموم كنيجراخ نمشدرب نجل یدیالکد ك |

 رتازح و هدنرازاغو و راطق كرازسنارفیخدیسکیا هکیدلاق یدناراکرد یرلکحهدبا

 تب وقت كلحاوسو عقاوم ضعب بوک روا ندنرلهسیظع تاکرادت یهدهعبس
 نویلان هیلع ءا رلیدبا هدکعا ماها هبهطابتحا تاکرادت هللا مایق هنماکحاو
 ناس هدر ز ندنراوطا ید كنسکیا هرزوا كمریدتا لزع یرانا لواب لوا
 یرلکح هما تعاضطا هدن رالنع هک ی دبشمالشاب هی اوکش ثب هلهح و ییح هللوا

 هلراتهح کج هلک مزال قفلوا قوس رکسع ندهاع تاود فرط هنیرارزوا هدلاحو و

 یدردبا روصت ینلاخدا رکسع هغادوانرا هدنسهرا هیلخاد برام كجهدیا روهظ

 مصاع ۰ یدرتسیا كم رد هی ونک هلا هال ی وضع ی تا توده

 ۱ روهظ رکسع رواکنح ردق كس زوبحوا نیمخت هجو ر هدقلدوانرا هکر د یدنا



 . یدبا هدکعا ارجا تالیدبت قاطر یک كم الا یسلاحت ضع ها

 بیگ ۲۳۲ جی

 هاس رق رب قرهلواهرزوا زارتحا امماد ندرانا ولهسنارفهلتهح و ردر رقم صایحهدیا

 ندناته و كفا هدنفح اشا ىلع یینلدهم هرزوا قلوا زاسهراچ هسرلهف رفت و فعض

 نما را
 ندرلنوب ردراش شلوا تباث هلب رات | ندهرکص به یسهحورشم تایونم كنویلان
 تاهنو اح هنضارغاو لامآ هله یدا راو رلالوخ هن اهد هدننهذ رولس مک قش

 هسلا رلهدام یت دل وا شما میمصت یسارحا حورشم هجو رب ید راکرد یدلوا

 یسلاها هسنارف هدلاحوش یدبا رلهلئسم لکشم یلح بهو لئاح هشیاسآ لوصح
 . یدنا راشمشود هتدنماو لما همومع هلاصم الا هجور هر هدوهم

 هرلهح رد وا یخد علاطو تح زعا هدعاسم كلف هنلوصح كضایغا ردقوب کی دلاق

 عناومالصا هنسزوک بونهووک هدایز كم هنتخم نوین نکل زملبا تقافر هناسنا ردق
 یسودنک ید یک هسارداروز ردقوا هللاقاو ردک ورلبا هبنمواو زعغروک

 . یدیا زی وشود یکحهدیا كرت

 قرەلا هلا ید یهلخاد روما نویلبا هدنسهرا همیسج تاششت هجن وب اجراخ و
 یرظان هبجراخ ندش دلوا مک ا رادرس یرکیدو مظعا بختنم یرب ندنزلردارب

 یناث مرکآ رادرس یهسرب سنرپ یرظا هی رحو ینا مظعا بختنم یناریلاط

 یک ك منا بصن یرظان هسرح یرالق لارنجو یرظان هبجراخ یینابناش بودا
 ودنک هللا ایا و یا هلاق ندن رانامز تروهحو تای قوحر

 مایق هنحالصاو لیدعت كتلود همانطرش هرزوا كمر و توق هنس هیلالقتسا تموکح

۳ 

 تاقالم نوجا میلست ینوباه ٌةمان بودک هسراپ یدنفا دیحو هدانا لوا هتشیا
 نکا صخش رب هاب تسب بویلوا ندکولم نادناخ هسیا نویلان یدا هدکمتسیا

 راس رفظم هجو ینیدلوا لئان هدنفرظتقو زا بولوا تحت سلاح هلا تخم «یرواپ |

 راتوط هدقوف كرش عون یتسودنک هنب رزوا تمظعو رک یکیدتبا لصاح هلا
 هکولم راس نوقبج هلاسقا ةورذ هننرزوا ىس هلاصم تسلب صوصحا للغ
 یتسهمان كنافطصم ناطلس هبلعءاس و راه هللا رظن رب یاب شوق یعاشا ندوراقوب

 ۰ یدا رکج هزات اد ودر ا نونارواط شا هدملستو لوف

 رکذلافلاس نانلوادقع هلطسوت كنولهسنارف هدنس ولههسور هلا هباعتلود کولا

 ٤ک اذم هلا صیصحت هلاکم لو ناست راصخ سم ند نف رط ناه هجنمکح 0
 یابتسابس یسحللا تداعسرد كنهسنارف نکیا مزال قفلوا تردابم هبهیحلص داوم
 یالقتساو ترحو کلم تمام تن هلع TEE ارز ردللوا سرا هلاکم لم )

 تلود هدلاحییدلوا هدنکوا یزوک كنسودنک هلاکمو ردیمزتلم كل نمروطارپعا |

 6 هبهیلع زا



eهی ۲۳۷  

 لکا رارصا هدایز ك هدیابوب و هلکم د ( رردتا حق یراهدام رضم هب 4 اع

 هسور كرک ندنکیدلرب و رارق هنس هلاکمو هرک اذم هدسراب كن هطاصم داوم

 ,هدهاعم قافلا هلا ولهسنارف ینمی یترومام كندا دیحو کرک و یسهلاصم

 تست تو
| 

 ی

 دحوو شلردنوک تاملعتو همانتصخر هقشل هقش هنسودنک کد نوجا صوصخ

 ناه یدنفا دبحو ینم هشدلوا شروم راعشاو صا یئدوع هداعسرد كسدنفا

 نالوعوقو نکماناسم هتنراظن هبجراخ هسنارف ینفیدلوا هرزوا تم نع هتداعسرد

 یجنوا كناعش هللا لاح جوکو بوراو هنسهبصق ولبتتوق هنیرزوا همسر توعد
 تدوع ار ۳9 ندک دسا ماست ینو اه دما بودا تاقالم هلا نو ان نوک

 زدشملطا ت تلصاوم هنداعسرد هدلاوش لالخ هلا

 نه 1
 هداچوا تیاهن هبیدنفا دبحو تلود ناکرا نالوا شعادلا هننآ اقلا كنا كرک و
 e کیا راشع د نیسرولک بودا دقع اقا ءدهاعم هلا نوشان و تو

 ینایتساس هارد تو یندنل وا مانعا هسدزن نوسان یدنا دنحو هنس

 هحلص ییولهسور درحم یستسسا صوصحت صخم هسدزن ندهللع ت تلود فرط

 هراع O ہم هنضرغ كمما شرتسوک ر ید ندزو و نوجا راجا

 هدف E هل ا لاح ا هدارو هداروش هر هدوهس یذنفا دحو

 . ردشملمهدا تدوع هلوماتسا

 هل رافس ندنف رط یهاش نارا بودا تدوع ندنارایخد یدنفا عفر هدناوا لوا

 هلک هدکل ا دنوخآ مان مارا اغا یستفم یوخ ناار و. دام

 هواه روضح هدشناوید بجاوم جارخا بوشیروک هللا مالسالخیشو ماقمُمنق

 قفتم كنهبمالسا تلود ییا هنهباع هسورو شما دقت ینسهمان هللا لوخد

 ندکدروع تقویا ییار هدنداعسرد هلبا یتاحاصمو تارک اذم ی وا

 . ردشمتک هنارا هلشرط دادخ هدنرخاوا یسهنس کیا یعرکب وشا

 بولوا نوجما تاثم قاغا ییدلبا فلکت كنولبا یستک هناربا كندا عیفر

 دلرکو كنا كرك یم هی دلوا یسهیقیتلوب ٌةسيسدرب كنویلباث الاب هجو رب هسپاوپ
 ید یرلولنارا كنویل الو ردشمالوا لصاح هحشر ندنرلترافس كمبهار | اغا |

 قمراتروق هلشواعم كنا ییراتکلعنک هند ولهیسور هدرلنا ندنفیدلوا شعادلا |
 ینولناریا یک هیلع تلود كنویلبا الاحو رایدبا هدقمشالوط هر هدوهبب نوجا
 قرهلوا ۵ هرادعو ییدتا امدقم یسودنک طقفو هدقع ووآ تودادلا ید

 هنهبلع ولهرتلکنا کلا یخد هنسکیا ندنکیدلبا هلاصم دقع هلا ولهیسور ًادرفنم
 وش راق هب ولهرتلکنا خد یر ندنو ىدا هدکما فلکت یتسغل وا قاها دقع

 كر

۷۳1 
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 ندهلماعموروط قحهلوا بج ومى رطاخ LN EE د لناقفا

 هدنرل هنابم زونه ندنراقدلوا کو ت نوجا هاصم دقعو هدکعا تساحم |

 نوشان هک دلاق لوا تفک و هتک بسر هج ولشا هس راتساکش نددنقا ۱

 و هیت ملا E دهیلع تاود هلبا رلدعو هجنوب ۱

 نا قر هلوا لئام هزکیذکی نافرط هرکس e زا
 هبهباع تلود لحاوسو رتازج بوکح ندنراهطا زک د قاو ندناحاوس ماشلارب |

 هل اولهسنارف هنهلع هسور هام كدنفا دحو هدر و ىدا یتحاصم یاضتقم ۱

 | شمتکد تحلصم ساسا هنیرزوا یسهلاصم تسلیت بولوا قعای قافتا ةدهاعم رب |
 كتس هلاصم هسور هاس هسلک مزال قعای قافتا هلبا ولهسنارف یدمش ین هنغیداوا |

 قاشا هلا هسنارف ن ا هام ay 2 هنل وا تو رد ندنداعنا |

I ۱اس ییهیفخ ال واز ندا > هدشسلاہ هبلع ت  E ou 

 E e دیعاوم كنویلان نیت کیدردنوک |

 هاب این مھاظم و تن واعم كناهس رزوا یرادعو نالوعوفو رخ ومو مدقم كتاب ۱

 هنتکلع و عد یس هلخادم هب هباع توت هباخاد روما هلهجو راسو یراظن هان تا

 راد هولپرصو نقر یدسق لرماوا ضعب نالوا شلریو هدلوبوب امدقم راد
 زکد هرقو زکد قاب ورندهواو كلدا ناجا ندنجرد یر هبهمان هطاصم |

 ناتکلمكنولهسورقرهنل وا ذات ساسا هنستنطاس«یتسبرسو لالقتساو كامتممام |

 یی ۲۳۵ یخ

 طول دا یصوصح مست ید داسا كلوا هر هوا
 یتاسسانم هلا ول هرتاکنا هدایز ندولهسنارف ندنشدنلو ه دن راوح دیه ولنارا

 هنسایلوخ قافتا هللا نولان نوجا كمروک تنواعم وشراق هب ولهسور بولوا
 . یدا راشمشود

 هلع ءا بولوا یتاسانم هدایز ندهراس لود هللا ولهرتاکنا ید كنهلع تلود

 یدبا راشمشزوب هاسس هبسور د رم نکا صلاخ شه مدف زا

 هردنکسا الا هجو رب ول هرتلکناو لئاز بسو هنرزوا یسهلاصم 0

 اکوب و تعارف ندش هند رح و لاح كح هدا باضعا ىە ا تودو نلااض رعل

 7 یدبا اشک ا هک راتمار یوم هد ها یمانوا دقت ةا

 لات نالوا سر نواه ںاکر صوصحالعو ندتسلاع باب 2 را + رسا رف هدانناوب

 ۱ قلا ها یول 5کآ ها ره رب ندنغب دل وا ب اسم یتننما ثكنهلاع تلود كجا

 هد راهمانمیاعت نالپ روب لاس راندن و باه یو دراو ندن واه باکر هب یدنفابح :هکه لب وش

 هدقدنلوا قافتا دقع هلا ول هس ور نکیا دودسم هنس راک كنج كن هراس لود یرازاغوب

 بس و
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1 
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 . TOTتا ۱

 f ۲۳۵ ی

 هر درد ۳ E ق ند زکد هر ات لایق لود هس ور هرورضلا بس

 دودسم IE كرازاغوب قااسلای سلوا شلر و تصحر 1

 ولهسورو لر دتا جرد هب همان هلاصم یراص وصخ یسهالقوب كراك راو یىل وا

 شخ موم ههسورح كلام نیزسکعا راخاو نالعا هرزوا لود ةدعاق هدرفسوب

 نکا لصاف دح هدنس ناتلود نابوق رهن و كملنتسيا هس رح تانيمضت ندنغی دل وا

 ندنراقدلوا ردا زواحتو روم هنس ها لوص كروک دم رې راولهسور ورب دتقورب

 جرد هسانم رقفر ههمان هطاصم نوجا یسانرتسوک زاوج هنازواج وللثم وب دعب اف

 هبسوراقاس نکیآ یسایاعر هبلع تلود رایج رک هحنمکح یس همان دهع هجرانقو ققلوا
 مقاو هدنقح ناتسح رک ءیحاون و هولا ضم رکیدو سافت هدننامز ولواب یروطاربعا

 هقش ندنعاحرا هنسالوا تيه كنلاوحوب كر هبلدا لوقالصا البتساو ز وان نالوا

 یخد عاق و عالق وللثم لاک و مرقانا یرلک دلا السا هج و رغپ ل ور هوا

 هافغل وا راضیتسا شدنلوا مده و السا كنس هعلق همانا هدهکراتم یانناو قمنلق دادرتسا
 . یدیا حردنم یرلصوصخ قفلا هاشنا فراصم ندنفرط ولهسور هسیا عقاو

 یروطارعا هسورو هاو وش وات یتسهمساقم تروص كنا مور ها نوشان ح

 . یدبا هدقفلوا لاحعتسا هدنسهائسم یلع و طض كنتکلم ندنفرط یردناسکلع |
| 

 | ( عارصم )
 دل اکیا نس اک زا هر تواه لاس 3%

 هد هسا شمامقبح هنادیم زونه یسەهضخ داوم كنس هلاصم تسلیت تقولواو

 یرکسع زسا رو هد وقح یرکسع هس ور ندهعس رازح هعاصلا دع الاب هحور

 كنسضارا كوو ر ود اذکو ینیدلوا کلم كنهسنارف هعسرتازج دعب امف هلن الوخد
 تسل هدنراهنابم هدهاعتم لود نغغلوا نالعا یتیدنلوا قاحاو مض هنغللا رق ایلاتسا

 لود قرهلشالکا ینیدلوا هضخ تادهعت ةاطر هقشب ندنسهبنلع داوم تانسهلاصم

 ارارک مسر ربع نم و امسر كس اتساس هبسل | اع 5 یدشود هناهش ولرد را

 كرلهمان ینیدلوا شمردنوک همیلس ناطلس كنولانو هننادهمت نالوا عقاو ارا عو

 راهماندهع کسا هدهلاصم قجهنلوا دقع هدننب هبسور ها هسنارف ًاداټعا هنتاحردنم

 هکلب و قفلوا عفر یتراظن نالوا هدنقح نیتکلع كن ولهیسورو قمناق حالصا

 كينوورپ ود نانلوب هدنسیاج ےدقزا نکشمشود هرادنها هوس لوس یک قفل ورک

 ندلا یهععس رتازج نالوا شمرک هنسهاج تح هد هدهعلا برق هللا یروهمج

 یتنما نوس ندنف رط ولهسارفو بجوم یتسهشا دناو ردک مظع یس راقح

 . یدلوا بلسم



 e ۲۳ وی

 تق و هن بوم روک هدنس هغاد فام ورن دیلهدنا طض کسو ور ود رازسنارفو ۱

م ہک ردا كرت ییوراطق ولهسور

س

 
ی تم

 

 بح هدلوب و ندنفررط نارلاط امدقمو شفلو هدکع د ۹ هیلع ترم قاسلاق ک

 کینو ور ود ینابتساسس هدصا لوا ندنک ودنا شغلوا اطعا هیوق تراس هب یدنفا

 هب یلاع باب یغی دلاق هدف رط ولهسنارف كن هعس رازح هد هسا دملت وس یشر راد

 ۱۳۳۵ وا هسنارف ید كکس و ور ود هدنساحم ay و شمر و ربخ

 . ردشمر ودا ناس

 ندحراخ نصوصخ كموور ود و ندسنابتساسینسهدام هعس را زج ادا هباعتلود

 ادم هدسراب ا ا هسور طقف بوعد یشر منو ۱۱ هدک دنا عاتسا

 هسلارف هسیارولینتسبا كلربدتبا جرد هدامرپ راد هنشدصت كران وب هکدیاش هدنساننا

 هسلارف ود الا تعسانم رد هتسهم ان هحاصم هسور كتهدامر نالوا قلعتم هتلود

 هنناملعت كنیدفا بح یصوصخ یسمریدشک هلبا ربخأت هننامز یمیظنت كنسهماقافتا
 ۱ هقشا د | كلو طض اهن ر یران و هسلا ن و لات . یدیشلدا جرد

 ۱ ندکیدنو لصالاف یهیحانترد مان ور ویو هګ ووو هغرابو هزور یک دلایا
 | هرناپو هردوقشا نانارواط هرزوا طاتحا هدنرلر و هب اعدا هلیس هاب یرافدل وا زرفم

 ! ۰ یدالشا هباکتشا امسر ندن راف رصتم

 رادصا نوا ددحشو رب رق یترافس كنبدنفا بم ندنف رط ییطصم ناطاس یتح

 ولبنتنوق حورمشم هجورب نویلان هدقدلوا لصاو هب ودنک نواه همان داععا نالبروس

 ٍ همسر توعد نالوا عقاو رابخالایدلهنس ران هبجراخ یتیفک ندنفیدنل و هدنسهصق

 ۱ عج ر نوحا تاقالمو لاح ناس هللا تماقا هدهناخ ا رک رب بوراو هاروا هنرزوا
 ۱ ۳۱ را لر ر نرانو كا كار كردلا لاصتسا
 ۱ ضعل راو مراتیاکش قوح ندنراف رصتم هردوقشاو همای ) نوشان هدک دتا ماست

 رکاسع زسنارف یهدنسهربزج هفروق راردهدکمریو ماکحتسا هلحاوسو مقاوم

 لع یفرصتم همای صوصایع راروبهدبا عاتتما ندنساطعا هربخذ هتسهظفحتسم
 هعبس راز رک روبهدیا هلماعم اف هرازسنارف ورندنطض كنهعس رتازج اشا

 وتنرتوب نالوا دودعم ندنسضارا كبدنو ل دلوا یلامو بحاص مولا كرکو

 ندرانا یخدنب یدیشمیا طبض ایج راولهیسور یرانوب ردمکلم قح یرارئاسو
 یدمش یدبناط لود هبسور یقاقحتسا نالوا هدبابو و مدلبا دادرتسا رج

 كرم و راکعمط ل مەديا زوج یتسلاق هدررخآ د هبحات ترد وب هللا هعبس رازح

 هلع یرلاشابوب هللع تر مهردشک هلا هام ین راهناراکمتس راوطا كرلوشموق

 ( نسحر)



 ناسا مکه تن نوسابا تابئا ینغیدلوا تسود اکب و نوستا اتتعاو مادقا هنطب رو طبض
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 مردیا طض یراتکلم بوردنوک رکسع كم زوب هسیا زا اضرا ههلماعم نسح

 تباعر هدلوبناتسا ید همیحلبا یدردکک قوج ینسواج رابخا اکب ینطصم ناطاس
 ردق ه یدمشو مدقبح بحاص ه هبلع ۱ را ورد هدر تسلب نب شعا روشل وا

 كنتکلم ینطصم ناطاس یدرولقس ندقوح هسخو مروبنوط نب یهلع تلود

 یسهلاصم تسلبتو مدیا یتسود ص ا: كنا ید نیولفا تسوخ ا

 اهد مدیساس یاب نسح ا كنفلخ دوخاب یدسنلوب هدتنطاس تح هدنماکنه

 قوح ر هیدنفا ىح وید ( مدردنا لئات هتیدادرتسا كع رو کلو هرلدناف لوس

 . ردشعا شنزرس

 هلع تلود یخد هدنر ره هعطقر ینیدلوا شمر و هیلاع باب كنناتساس ا رخو و

EEطبض ناقجام و همش ییازعت  نتفرط اتم  

 با م رصت یغیدلوا شماما قیدصت و فارتعا یاارت كراتو یهیسنا رف هدقدناقا

 یه دلوا ندضارا داع هه سنا رف كسراهبحات وتر وو هڪ ووو هقراب و هزورب

 هنسباج هلع تلود هلیلبکشت كتروهج هس رار هکوللاح ردشملنا حیملت
 شفلوا قاحملا ههسورح كلام «یرفوط ندضوط ید هع را ءیحاون وب هدنلاخدا

 یاد مد اصم اف شمناق لوق یر وهم هععس رازح Ee E نیساعو

 هسلارف دقعنم هدسراب یییدنلوا لوف ندنفرط ولهسنارف كداوم دناع هلق

 هدهاعم یتانکو نا كنتلود هسنارف کلاغ تمماعو نکو جردنم هدیه اسم

 اوج کرک مارا یوا طر هم ا هدسراب كلدلا یردلوا هد

 سه د هشدصت ت 9 كن ولهسنارف یتفک هعب را :یجاوت وب ك و ی روه هعبس

 یندلوا لخاد هننح 2 IEE و ناض كنولهسنارف رلهبحان و هقش ندنغدلوا كعد

 بولوا غراف ندهلاطم ًادهع ییاونوب رازسنارف هرکص ندنآ نکلری و ییاوج
 رادم هنسهظفاش كنهفروف یتسهبحات وت رتو نالو هدنسوشراق كن هفروف طقف

 . رابدل وا ردا هلاطم هناتسود هلتهح ینحهل وا

 قوح ر لد هالا ندقرط نوانو رقح هدسنارف یدقا < الا هج ور

 نانلوا بصن یسحلنا سراب ندنف رط یتلود هسور هدانا یادلوا رهظم هنا وت

 هنارتس نانلوا ارتشا نوجا مورژ یردارب كنولات هدک رک هسراب او ما و

 یخد هدندورو هاروا نکیآ هدنسهصق ولشتوف یدنفا بم هرک و و كره زدنا

 مارک | هداعلاقوف هدنقح كره دنا صیصخت هرتادرپ ا 1
 . یدا هدف وا مارتحاو



f ۲۳۸ 

 تقولوا بولک هل وا هروک هس راهبناذ تنکم یتاعرو تمرح هرکی دکب كنهاحتم لود

 هشبا ءدنرفس هیسور ندنفیدلوا هدلاک ینعضو هدلاحرب قیشیراق كم هیلع تلود هسیا
 درج هدیونادلآ هنیرادع و زسلصا اطر تنویلان نکیشمام هدبا تک ر حر قج هیاراپ
 یل ر دتا حالصاو لبدعت كرلهدهاعم کسا هدهطاصم نالوا یس هلغ هرم كرازسنارف

 یک یسمر ونایدنا دادرتتسا كع رق نالوا شلاق هدندب ولهسور وربندرل هنس هشت ويو

 هدنقح ا تلود كنویلا نکل یدیا الوخ هدوهبو اطخ كو كمشود هرللما
 امر ناملس ناطلس ارز یدبا هدنح راخ تسناسناو فاصنا ید یم هلماعم نالوا
 یدشعاقوس هفاک ةوق هنهباع نکلراش نوجا دادما هرازسنارف هعفد یا هلع تلود

 كنولا هرزوا قلوا كل ییا قلوشراق هکلببا ییاوب هسا تمعن نارفک ضرض
 0 نکا یفاک ی سمو ینس هعطق كنو ور ود و یسع ا النسا یرصم امدقم

 رکذ لا فلاس كرها تعانق هنکیدروع هروخ ییهعس رنازج هرزوا قلوا قلباشوخ

 زامهلوب ریبعت قح اکوب یس غوط یلعد هن نوجا یسعیا عمط ید هبهعب را ؛یجاون
 هسور هدبودبا لافغا ییهبلع تلود نوجا باج هنفرط هلبا دبعاوم عاونا هکیدلاق

 | باسا كلالتخا ندا روهظ هدلوماتساو یسودنک نریدشی رک هنن رله راح هرتلکناو

 ندنرادعووب هيا زالوا چیه ًارظن هنغیدلوا یسحلا ودنک ید یر ندنسهجوم

 نان تناسناو تساقح را كمرو تست هلآ لید واتاطرب هن هدیونات وا

EEینسیحلبا ندیا میدقت یتسهمان دامعا كهاح ون هاشداب رب هلبا مازتلا ینلوب  

 زامشفای هکولم ترسو كولس كما :ماکضلت هلبا خسوت و ددهت رهز هلو ندنغآ كليا
 . یدا تک

 هسورو هرتلکنا نالوا ی ودنک نوجا یرطاخ كنوبلان هیلع تلود هکهراچ هن

 یتنجهایه بونارغوا ههللخاد تالالتخا ماطر ًاقاعتمو شمراقح ندلا ییراتلود

 ۰ یدشمالاق یسهراح یربع ندکمش ود هنعاح وق فن ویل ان هس هلتهج یل دل وا شم رشاش

Eیسهمساقم كنا مور هدر دقت ی كنهسنا  

 هن رزوا یسر ودنا لو یطس وت كن هماع تلود نکشلر و رارقهدتسام هنصوصخ

 یسعا هل یبتکلع كن ولهس ور هدنفر ظ نوک ش زوت وا هحنم > هک راتم نانلوا دفع

 نوسروط هلوش اع ارو ینتکلم هلا یردناسکلع بولوا طورشم
 نوحا كلع و طض لع ید ندفرطر و هدکعا کت ی رک ی هدف رطوا

 دعو یتقفاومو یخد نولان امدقم یدا هدقمشلاح هلاصحتسا ینتقفاوم كنوان

 AE ندا رسا یاب ونم هجایوروا هلبا هدافتسا ندتقافتا هسور طقف بودبا

 هکدنوشود ینغجهلوا شمشالفای هلوسناتسا كنواهبسور هلق رطوب نکیآ شهار

 ( هنس هعلاطم )



 ۲۳۵ جی

 ندددرت یننهد هدیایوب ن ردع دم هر ید اد یار دنا ما توتمر رولا هنس هعلاطم

 فرطو هدکعا تقو را ما هلا ها هام تورشاش ینعح هانت یم هل دم هرات روق

 تودووآ هل اراباوح لوهح هثدنا وا باط ی اقا ثطسوت م 8 ند هبلع 5

 ۰ یدا دتا

 یننکلم زونهول هس ور یدتا ر و تیام نالوا ناعم هل لی a هبلع ءا

 | هح راخهسارف یدنفابحم ود رو هدا دس زی E یهدارواهقشندک دعا ها

 | SE تدم NON دتا لا وسیبس هل -.ه> ی دل وا طسوتمو لاح ناس هس رطان

 لکا یتاکرادت هلعتلود ردق هنقولوا هکو لاح بولوا شفلوا د دمت ردق هناسن
 شم هاسا E ۳ هدر لح ےس را هد وه ردو هتف ولوا ول هس ورو شملا اک

 | كاننویلقهیاعتلود هدهکراتم دنسو هنغیدلوا عفان هی هیاعتلودزکلاب طرشوب ندننچهلوا
 هب هدعاف و لوصا هسلا یدر كرل هنس نانلا هدنماکه هب راح تولف طرش یدر

 ۱ ا لوا نکا نوساکم ضخ ص هه دصت ی دیس ESS ءا هنک ودنا یانم

 هسور ًادانتسا هی دلوا شملا قیدصت تصخ رالب لارنجرب رکید هلکشا تافو

 یسحلبا هسور ندا دورو ءرکو و اعا لوف نکراتمو یروطارعا
 وا شارف ید هک دعا بست اخ نه دوو سا

 هاکو راپ وس رازوس یهاو والو مهقاب ردشلزاپ هعروبسرتپ طقف نمهدیا طو
 ولتدش هنسحلنا ههسور ىح یدلوا لعفنم ید زع روطارعا ییالوط ند هدام و

 شمزاب هعروسر یخدوا شعد رایدمردن و هماننصخ ر ن وع کس توئالل وق ناسل

 ىدا رلبا تاقوا رایمآ ود والی ور ی یک
 از ا3ب هلکمق و توس POE PE STA A یو

 نوت یر كنس هقتلو هسنارفو ربحتمو برطضم بویمهلس یغج هنلوا هلاکمو

 هب هلاکم هدب ولک هماتصخ ر هنسحلبا ههسور كر هروک یتفیداوا شمشکد نوت

 همظع تالکشمولرد 4 اط هلاوحا قاسو قابس کد هساوا قح هل وا ترشام

 لاح ناو ضرع هبیلاع باب ییردسب یشان ندکعا كارداو مهف ینکج هدیا روهظ

 هسور ید ندفرطر هدلاح یشدلوا رظتنمو بقرتم هاوح قح هلوا دراو هلا

 فاش باوجر و هدقمر دشارا نوروصود كج هلک هماننصخر تقو هن هنسحم |

 لعلو تل یخدوا هدر دشقص یب رظان هجراخ هسنارف قص قص هرزوا قلا
 . یدیا هدقمر دشواص هلا

 نع کد شک یم هما دتصخ و كا ور هد هدعقلا ید لئاوا تاه

 یتسهقاس دبعاوم كنولان كردنا تاقالم هللا یناساش یلیکو شاب هسنارف یدنفا



 چت ۷۵۰ رییس

 ینامز قفلوا دع و زاحا هلا دفع هلاصم رب ولناشو ولربخ ه دزّح هیلعتل ود و راک ات ۱

 2 هد هلعتود دلسروطاوعا ) یابماش هدک دجبا راطخا یش لوا
 ید هیلعتلود روبمتسیا قمقح ندنتکلم ولهسور نکل ردیهاظ یناهاوخ رخ و

 ردص مولا نکیا مزال قفلو ولتوق هدنسوشراق نمشد نوجا ارجا ینلاطمضم

 ۳۳۳ الو وم هدتسا هوط تونلوا هسک ندنآرف ءدنسودرا مظعا

 هیلعتلود هسیا ول هسور زرولمب انعر ینفیدلوا غلاب هرف كيب ترد یعوم ید
 ندفرطرب هقذب ندکدتبا فیقوت هد ربا یراقدلوا یرکسع ییدلبا لاعا هنهیلع
 ردرضاح ناه هسلک مزال قوا EF رام رد هدکعا قوس یع فتو سد

 ۱۲ ثعا یاش رب كس رکسعو ینلزسماظن یلخاب كب هیلعتود هدلاحوب
 ا ور هرروا شدنوا نا هدالاب عقاولافو ردشمر و باوجود

 هدلاحوشیدبعو توقر قحهقح هقش نداشاب رادملع هنس وشراق هسلوا كج هدا

 . یدبا هدوهس یدسا هطاصم ولناش

 ۳ تارا ا لکن هلام هلا واهسور هدرا یتلا زوکیا
 هش داوم ضمب «ندنفرط ( نکو ) لاشرام هدهلاکم سلح هکر د ورم ندیدنفا
 هداعا هد صدع هسا ندنوف كفلاکتوب كب تمصع هش رزوا ا فلکت

 یمهلب رکسع هداز رابجوش ) هدنلوب ازهتساو لزه نکو كحد ردنوها هبراحم
 ۱۳ تبع كنهلعلود یلاعت هدمح ) كن تمصع هدک دید (نکسکحهدیا برخ
 (راو 5 رکسع هنوک هن اهد هقفب ندنا ) باقم هنسمد (رد رصحنمیمهن رکسع هداز
 هنسوب یاک همیلقارب نوسروط هل وشلیا مورو یوط انا ) كب تمصع هلیسعد

 ىب لب) نکو اوج هنسعد ( ردراو یراروالد دوانرافاوهتکلمرب و یرکسع

 اب روا راسو هدندنع یراقحهلوا لباقم همیلقا رر یک كکندیدو قویزوس هرانا

 كن هماعتل ود نکلردقوح نداصحا دح یرلددعو E هدنردنع ی رال ود

 فیلاکت هد هلاصم نح كتلود نالوا بلاغ هتلا هجر دقت وب ردرللکد هدنتعاطا
 ۰ ردشملبا لاقم ةتشر عطقوید ( ردقوب هراج یربغ ندلومق هلکلکه لوا یسهبق
 ردنکسم باوجو ردندلسقوا ید یزوس نالوا هیدنفا بح كنناساش هرک وب

 للمقوقح ویکیدتنا البتسا یردنبو نیتوخ هدبولاک ةت یکزسرخ كنولهسور
 هدک دتا رارکتیهقاس بلاطم هللا تابا یفیدلوا یلقح كنهلعتلود هحنسهدعاق
 ۱۳ اتم فلت هبنارف تا زالوا تار ول هسور اما نا كن )قاماش
 رولک مزالزمعا راج هدکلرب هلا هلع تلود زا هراز رکلای هلتهجیتیدل وا
 ۳ سس

 جم سو سوسیس ا ا اد هست تست نرو سس ست سس سس نع حس سه سن یاس سس سس سر حس ست سس حماس ستم سس سرو سس سس سس سس

 بویتسا قعازفینح ا هقطنم ءدعاق هرزوا یترومأمیاضتقمیدنفا بح هراج هل

 ( تلود ژ



 سگ ۲۸۱ ی

 هدعاوق ر 7 كنسهدعاق ) بلع نم م لآ ( ود ) ردم ردنقم هب هب راح هباع

 ول ههتسور ) یدنفا بح ا حیمط  هدنسهحرد می رصت یغدلوا بلاغو قاف

 تسلس ر) یناساش كڪد ( یزالوا راغم هتسهعاصم تسلم هسردا هب راحت

 هد هلاصم اما ردطو رشم یسملکح ندنادغ و قالفا كنول هسور د رګ هدنسهطاصم

 كنهسنارف هنسلاق هدندب ولهیسور كنتکلم وید (ردلکد حرصمینجهلاق هدندب كمك
 هللا ول هبسور هبلع تلود هدیوگزاو ندطسوت ول هسنارف و حیملت یک ودنا دعاسم

 كار هاو وات هسا یدنفا بم ردشملنا ع رصت یتسعا هلاصم دقع هنشاب ولشاب

 كره د رد هد زک صوت ید یرومأم م ردط و رشم نسما هلاصمدقع هل کارش و

 بح هدنناپ یناسماش هدندرد یعرکب كنهدعقلا یذ ندنفیدقارب یتسهش كن اماش

 زونه یوتسلوت هد هسا شفلوا هلدابم هماتصخر عامجالاب هلا یوتسلوت یدنا

 ندسلح نیزسقفلوا هرک اذمیئرب بوید مرتسیا تلهمزارب ندیدنفا یدلگ متاملعت

 تاقوا راما ود كج هلک تاماعت ندغروبسرتپ ید هرکص ندناو شملقلاق

 نوک وب کتا تام هيات ماش ی
 هب یایتسابس هاکو تباکش نداشاب یلعینلد هم هاکر ار هفت و وا ودرولک ت ایلعت نراپ

 . ردشلک هدبا تیاکح هدضب رعت ماقم یغیدغلوا تیاعر هداوسناتسا

 قلتسود هلا لغ تلود نون الاب هجو رپ هحنلک هنناکرح و راوطا كنننبتساس
 رادعو زسلصا قاطرپ لصت ۳ هاب اب ید ناسا یاقوت

 رابتعاو ذوق هداعلا قوف هدلومناتساو بلج یداعا كنهبلع تلود كردبا لافغا هل

 نکیآ راب وس ینکیدتساو راقیج هننروضح كميلس ناطاس زستقو یلتقو كلردیا بسک
 تالماعم وللثموا هرکص ندک دنا سولج هتخت ییطصم ناطاس هنس رزوا هدوهعم ٌهعقو

 ها ۲ یرابحلبا هراس لود ید هدنقح كن | بویمهنلوا ارجا هداعلا قوف

 هاا رف هر ا تبسامش هدلاح شدلوا رکلد 9 ندنخب دالشاب هغذل وا

 هلیسلوا هدقمارا هناهب هنس همساقم كنلا مور نولان بون ود هنسکع یسهقیتلوب

 یلاحر ماس ناطاس وانت قیاس رود كردبا كاسمو روط لیدمت یخد ینابتساس

  ندلمحنو جعنم تياغو هکملوس رلزوس كاج هدا باضغا یتنطاس فرط هلا حدم

 مردک نب ردتراقح هزب و هللا ماظعا یرلهدام ینزج و مایق هباجان تالماعم ج راخ

 هلا تاه وه ولو ردقح هل وا وح هساع د هسردک هل و زکیرب و یگ رات ر واس

 ۰ یدالشا کیلنا جاعرا یلود

 هنسودنک هلا مادعا یصخشر یطباض یحموطرب هدنساننا نویاه سولج هله زا

 هغی دلوا تبان ینیدلوا لتاق هدکدتا ملست هود كر هيما بحصت احتلالا ىدل



 أ

 شکه نوا یوا حس هنسمام وق ثناسانم هک اتعا هنفللاتو باج هلا تالماعم ۱

 یمادنتک وق قالفا یدنفا تلاح كر هلک هنناب كناشاپ ماقمعاق نوک رب هنب نکی |

 کاطسف ارز ردکعد اعا یغاتسود هسنارف هسیا و ردکحهریدتا لتق یک اطسق |

 تلود كنولهسنارف نس ههجاولاب هتسودنک هدقدنلوا بلج هاروا یدسقا تلاح |

 ح را یحموط نالوا ررقم یاح ندنف رط هسلارق هدنفع نوباه سولج .a هب عدا ۱

 ءوس ر هراس وط 3 ٩ راو قاع کک رکسع اواو هدقدن وا نام هنسودنک ىو |

 یسودنک ی رلفق وت ولد ررکد بسام لک 0 ورح کلام رلردا ههاعم ۱

 ۳9 لا تا رربو اا را نولطم تع زمتسیا قلوا رابالتصا |

  یسعارارصاویدممتک هب هلاکم قرلوا هدعاق فالخهدقدنلوا توعد هبهلاکمو رادتبا |

VEY eهی  
 سس سس _سشسسب

 ۱ لتاق یسم هوم دار و نت ۸هزال یسازح یارحا هلسسح قلوا لالتخا ماکنهو ۱

 ۳3م رک نکا شلدونوا هدام بوک یا ییا یسهراو شلدا مادعا تاسف موفق

 رد ردرقحت یعروطاریعاو ی وب زکیدسا لتق زس ینطباض یم وط ندا اجلا کی

 هب هباع تل ود نروطاریکاو شەر و E هس رللارنح E و هد | تاس

 | ثح عوصوم یعبدن وا در 2 راد وط هر یآ چ وا نکیا شد ا فلکت

 ولاثم ییدلبا ماسق هناکتشا وند رو هدا كلمو روط لیدبت هيلع تلود كرديا
 كب نامرت هدقدللوا مادعا كب وقاع ییاجر ناوید هرزوا ییدنلوا ناس هدالاب

 هتسحاب | هس ا رف کا م زیام ندنف رط قرامس هس ارو هلهح و یه و قلعتم هب ول هس ارو

 ه هد عوندنوسلر و مرات ر وباسل مردم کو ردعفل وا لتف هاتمهل كمر و ثداوح

  تاحاضبا عاتجالاب هداروا كرهلبروتک هنغانوق كب ادختک هلبا لاح جوک هنیرزوا
 راروس دنا یس هد ور یاّملا هنا نتلود رام ور تح بونلوا عانفا هلساطعا هفاک

 شعد معارع وا همای یرامورو معا داععا هب رلز وس PET هلوقم وا دعل ام

 هناراکشزاون و هناک زان اعیاد ندفرط ورب لباقم هنساحان تالماعم هلوقمو كن او

 هلهح و یساعدتسا هک ندکدر و ر ره لصقم هعطق رب ود رد هدنس ها هسلارف

 ناکجهردتالتقی ک اطسقو ناسشل وا بهاذهنسههش و رب هنهلعهماع

 ۳۳ را یاس اا هبنارفیسدهوب و قالفا رکو ی ابسف رک
 هنیردق كتساير ماقم هلبا راوطا هناخاتسک كر هد یللریو رب رقت رتاد هنیراقج هللوا
 ید یدنا تلاح زس هراحو شمل وس رازوس دراب یخ ندیلخ قحه وقوط

 هتسایر ءرباد ینابتساسو یدلجآ یرلهرا نوتب نوتب ندنغیدلوا شملبا هلباقم
 . یدل وا زاک

 سلح نالوا دقعنم هدیلاع باب نوک رب قر هللروس مازتلا.ینبطلت هنس هني رزوا كنوب

E ژ 
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 ردش روس اعا هنص وصح یطل ندن واه فرط تاذلاب

 | كکب یحلا) ند هناهاش فرط بولک اغا لوا روخآربما ندنب رقم صاوخ هی هلاکم
 | بولطم یسفلوا انتعا هن رطاخ ندنفررط هلحو ردع هدم هناهاش دنع یرطاخ

 ۱ كزوب سالار e EEE ییطات هلا اہ یغ دل وا شلروم ۷ام ( ردع واه

  TEEهللسادها یهاط تار هعقدرب کیدو یطوق یهوحر هعفد ر هت و |

 | اناس هلا نایتسانس بودا شن ههناخ دغاک ییعصم ناطاس ن وکر ب هس و

 ees رطاخ انشا + رد هباه بش فرط هاغه وب هداروا د یسحلا

 | ناسحا هرلودنک راناحنف ا هل راف رط 0 E ا

 . ردشملروہب

 یلشک رس زار بواشمو هنا ایاده وللثم وب ند لوا مدا ر راکعمط ینابتساس

ANE E I Aرب و  

 تالاماعم هح وب نالب روم ارجا ند هنس تنطاس فرطو رراقح هد عر و رولو

 یاصما هیدنفا تلاح I هجو ر هبلع ۳ . یدا رولاق ا هقطل

 . هدرادکسا اقاعتم نکیشفلوا فیلاتو نیکست هلبا فیطلت ند هناهاش فرط هنیرزوا |
 هدقدنل وا سحو دخا ندو رط یشا یحاتسوب تاورخ کیا ندا لتف یمایا زا 3

 یحاجرب یخد هد هطاع رو هلوا افحو اذا هنس هع هسنارف هلبا رلهلماعم هلوقم و

 حرکت نیس روا فا هد رسم شا فطر و نا حش یزسنارف رب
 یرابحلبا امناساو كنملف هقشب ندک دا رارصا وید نوسلر و مرلترواسپ |

 تاب ید ورق ددر ردا یسخلا شا رفیع نان تورو دا هود

 د ا ا یاو درو
 ندلاع باب و ا هضر هش رزوا كنو بوللوا یعاسم فرص

 ندناحاعزا هن هد هيا یدانوقیلا هليا لاح جوک قر هلبزاب ربرقترب وللو هيضو

 نا لو ارا ی اوم یک شک منع سا زالو اس
 . یدزال وا یلاخ

 ۳ هحنامط ىلا هدلاح ین دلوا شوخرس یر ندراقاع هدنساننا نواه سولح یتح

 بونوط یعوقم ره لاحرد یرلطباض هلکعا هفاخا ییابتساس بوبوق هسرزوا

 نکنعوفوط شجاع و هلساا یلشوخ رب مما و هدن ردووت وک هتسولتک
 هنترافس هسنارف اغا یئاشواچ امو نوا تنو و شمریدتا هبلخت ینیایس ود |

 یرظان هبجراخ هسنارفهرکص یا زکس ید نکیا شلرب و ید هبضرت هللا لاسرا ۱

 هدنسهرص راس کیدا دادعترتاد هتناکش ندنراوطا كنهلع تلود هیدنفا بیع
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 وید شهکج وتشپ یسیرب هنیرزواو شمروهناوا تراقح هبابتسابس هداومناتسا
 . ردشملا دارا ید یبهداموب

 روبهریدشراق یواهیسورنوچت هنسهیلخاد روماهیاع تل ود ینابتسابس امدقمهکر دبیغ
 روما كتلود هقش زب هدنماقم حدع و راپا كب رح هنهیلع هیسور هيلع ت تلود ود

 تهحکی هلا ولهسنارف هبلع تلود ن کیا رایوس ود زیمتسلا ین هنس هبلخ اد

 هدایز ندنسحلبا هبسور ینابتساس ندکدتنا برح نالعاه ولهیسور هدب ولوا

 یدا راو قرفر هدنس هلخادم یاو اعفاو یدلوا ردا هلخادم ههلاخاد روما

 یدروشبلاچ هکمبا انب هطرشو دهع ها هنره زسلوب وللوب یتقیلاکت ولهیسور
 یدتسا طقف یدراباهلخادم هراشا زالوارولوا ود راطخ اهن اتسود هسي اینابتسامس

 یرلءرکص هله یدرریدتبا ارجا ینکیدید هني بویتسیا ین راترویاسپ هسیا زالوا
 ییلع تلود نیرومأم ولثم یمادختک وقو ناو حورشم هجورپ كردبا طارفا

 راعشا هدالاب یتح یدالشاب هقمشراق هل هنناهبجوت ارزو هقش ندکدتسا هاچ الع
 بصآ یسلاو دادغ اشاب اض هدننافو كناشاب ىلع یسلاو داد هرزوا ین دنل وا

 کوب نکشما رر هحتلود یمظنت هلصیلخت ندندم رانمهلوک كنتایا دادغب قرهللوا |
 . یدل وا منام ید

 تلود هللا لامعتسا ءوس ینلاقاو توق نویلا هرکص ندنسهلاصم تیسابت لصاما

 ۳ 2و ییدا ما هتسارحا راهلماعم زامتقاب هجناسناو قاصتا هدنقح هلع
 . یدلاق افحو اذا يدعا ه هملع تلود یالکو كنناتساس ۱

 تاذلاب هلث ندنساسرف لمحن تالماعم كنناتساس یدنفا تلاح هسرزوا كلوب

 حورشمو لصفم هیدنفا بح هدناضمر لالخ هرزوا كما اوکش ضرع هنوشات |

 هل وش تاکش ندننانتساسس هسا یدنفا ېچ ىدا E تاملعت هعطق رب

 ًارظن هلاوحا قابسو قایسو بویمهلوب رب كجهدبا تیاکح یلاح ونک نوسووط
 ۱۳ ۱ ار بن الما ناسا نوسهدنالومأف تعاظم ندقرط نوشان
 . ردشملبا راطخا ینکحهلک مزال یسملقا

 شمات هاصم دقع هللا ولهرتلکنا زونه ًازارتحا ندولهسنارف هيلع تلود هکیدلاق
 ندنتلالا كسدقا تلاحیسمهش دل وا شل دا فرطرب تموصخ ران | ندهنایم هدهسیا

 ۳ ربا یارتسا ادا یکیدتا اسم قرص هتفللاتو بلج كرانلکتا

 ندکمامازتلا شداتو لزعو ماهناوید راو یسهرباخ ولزک هلبارازیلکنا یییدنفا
 باکر قرهنلوا ین ههبهاتوک و لزع یدنفا تلاح هدلاوش لالخ زسهراچ یشان

 هب یدتفا و یتسا رتفد نالوا قورعم وذ یدنفا بناح یتسای ر نواه

 ۰ ردشلروس هجون
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 تسلمو تماقا هدنارس ولشوف هلا تمشح و تاراد حورشم لاونمر نولان

 عمس *هلاوح هنس جیت كطسوت یکجهدبا ارجا كنولهبسور هجنمکح یسهمان دهع

 هد ولک نوسلت لاربما هدنسهنسرب زون زکس كس یتلود هقرابناد هدانا ییدلبا تقد

 لکد یلاخندتموصخ زارا هبولهرتلکنا ورندنقو ینیدروا ی اهسوق نالوا یتختاب

 یم هنکیدلبا زارتحاو فوخ ندکمردنجوک یتلود هرتلکنا رارکت هدهسیا

 . هلاوحا ندا نایرج هدنراهنام ولهسنارف هلا اپوروا لود رکید هدانناوب مهلک

 زکتروو هدکم هلبد رذع ندنولان هاتهج ینحهیمهلل وب هدتک رحهقشد ندقلف رط ی

 تصخ رندولهرتلکنا هرزوا كمرتسوک اضر یور زسهراچ هنفیلاکت كنويلانىتلود

 هن ندنخیدلوا هرزوا هشیدناو فوخ ندنفرط هسنارف یتلود ایناسساو دداا

 . ید هدقمارا هراج هنساضر لبصم كن ول ان توسمهلس ینغحاللوق هقسل وب

 كنادغ و قالفا هحتساضتقایهضخ داوم كنسهمان هاصم تسلم یخد ولایرتسوا

 هو هدف رظ هنسش نوا وش قرهلوا بهاذ هننظ یسلواشملغارب هدنف رط هسور

 هیسور ندفرطر,و هسنارف ندفرطرب یفارطا هرکص ندکدتسا میاض راتکلم

 | هدنسانما یراهبراحم دنالدیارفوولبا بوزوک ها فسات رش ی لر شبا هات |
 ۱ . یدا هدکمکح و هنکیدعا هلخادم هب رح

 | كنهن ر تانیمضت یسمقیج كنیرکسع زسنارف ندنکلاغ ودنک ییلود ایسورپ اما

 | مادقا هصیلخت یتکلام هدیودا اداینیمضت یلارق اسورب ند وای هتساطعا
 هدکما ماتهاو یس همظننو ان هرزوا ساسا ییر یس یس وف راز هلبا

 . لوصا كنسهرکسع تابه اسورب نرو تشهدو تربح ههل هدنعرصع هکی دا
 ۰ یدروهنلوا ساسا عضو تقولوا هنسهیمیظنت

 لواب لواو هدندیما تعفنم مظع ندنقافتا هسنارف یردناسکلع یروطارعا هسور

 | ین ولغم راف یهدنرزولو تكما دون هخ سلم هد وروع هتکلع هخف یک

 رتاتم ندنن نظم را ناف ها یاهآسور یالوا مدلما .تملا هلازآ هک و

 | هلترافس ندنفرط نوا یتح رایدبا فلاح هنب راروطاربعا هجراکفا قرهلوا

 تامارتحاهداعلاقوف ندنفررط یردناسکلع یراواس لارنج نالبردنوک هغعروسرتب

 | ییرک ۱ كنناکدااصا هتسورو یسدلاو كن ردنانکلع نیکیادشخل وا لوق هان

 كنموق راک و فقاو کو ا ۰ یدا شمروک هٍاماعم قوفص ندفرط
 ولهرتلکنا مهقاب هب یراوسس قرهلوا ندا ینا هزار ا وا

 ردکت ینسهلج كرلنا نب هرکص هدنوسلشالکا كجەدىا ذاختا كاسمهنو قجەايەن

 هحنمکخ یسهمانهلاصم تبسابت بوریو تیلست وید مروق هلوب مکیدتسا هلبا بیدأتو
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 شمردنوک هبهرتاکنا رعشم یسوزرا نال وا هدو هم و هاو راد هوس وت

 كنتلود هرتلکنا ابوروا نوت لکدوا زکلاو یدبا رظتنم هساوج كرب رم ییداوا
 سسر زونه نده تا هد ها ءیدایو یداهدقع وط قالو هنغحە الال وق هقشل وب هر

 هل | رامتعا نودر هدفدل وا لصاو هب هردن ول یر رشا كن ردناسکلع هدهسل دمقح

 ندر هنرزوا كنو ىدا هدقلوا هشدناو رکف *یداب ها ره یسوا شمنلف لوم

 ۰ یراک هروهط یسهل ومام ربع هعق و هفراع اد هر

 اب صف دف
 الکو ندا هرادا یهرتلکنا ه ردص ندنراتافو ك ) سد ود ( هلا ) تب ) ۰ هک هل وش

 ند غوط زکلای هن رلەقىتلوب IN تونل و هدایت ساب رز نص كلب ونارغ درول

 قضوت اکا قرههوط ساسا یەصوصخ عفانم نالوا دناع هرازیاکنا هبیرغوط

 تصرفذاحا یشدلوا توقر كحهلک و شراق هسرلاع ود کا یار کدو

 نالک هتسرلشیا هدنررلاحاس اق او ای رفا یک یرتقدلا ندکنملف یورو دما هل
 ۱۳ ۰ رم هنهلع هننارف یابوروآ لود هدءراوب هاردنا السا باوروا یرارب
 ا یرابامراقح رع ههرق ندفرطر هدهسانرایدلوا
 ۰ یدا شل وا ىدا هنلاعما كنس راقفتم هرن سم ص» یرلمافل وب ه دن دف تن واعم

 ادنالرا هدانا لوا یدروس ردق هتسهبدالابم زن ید روب زکس كس لاحو

 ا ۱ ای رازلکتا كسراهئر یرکسعا هدنتمض ىلا و تلخ كنننلاها |
 هتیرلودنک ندنراقدلوا كيلوتاق هسا راولادنالریا بولاپ نوناقرب راد هنهبجوت

 هم ود ص E یسالکو هلغع وقوط هنلصعت كنلارو (A یهح وت هد رکسع بنا |

 لاوسر و قاراتسافو قساق درول هن رلرب هس رزوا یرالوا روح هنافعتسا هدننرام

 ددشت سه رام هسنارف را:وو یدک تاوذ نالوا یرلەدرور كت به 8

 رابدراقح ودرار هنعاحنس تنوسلارتسا كح وسا هلا دز یه رح تاکرادن و

 ۱۳ اش اا لام تو نهرا .دنالدارف هدهبا
 هعقورت قحول وا رادم ههظفاحم یتتسح و راشعا وش راق هنرلافر هدوتنلرابو یتمظع

 زویحواو نیتقرف قرقو قاق شب یعرکب هرزوا كمروتک هدوج و هداعلاقوف

 راد ردن وک هک اهن ود بور دل وط هر 5 اسع كر یع رک هاش هاه ید شع

 ندن زاغ وب تن وس تعل ا امت ود وب هانهح ین دل وا یر ندنشرب كنتل ود هفراع اد

 هنتل ود هف راعاد هلا دورو هنهاکشد یسهعاق عروى و رف برق هک اھ وق هلا رو ص

 هحنمکح یسهبفح طارش كتير قافتا نان وا دقع وشراق هب هرتلکن ا توردنوک رخ

 تا هد هرسکیا اد هنغح هل وا لاخدا هفاشاو هاوخان و هاوخ ید كن هفراع اد

 هرازیلکنا تاتتساع هد هف رام اد هرز وا قلوا نام 5 رادم هان ندنع دل وا یلام ولعم

 1 یتمیاست
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 باوج هلا در ولهقراملاد هفیلکت زسقحو ماخرب هلو هدک دتا فیلکت ینهیاست

 ہرصاح یکاهسوق ًارحو رب قرهلا سرتم بوک ود رکسع ہبہ رق رازیلکنا كجو
 زیلکنا نانو هدنوسلارتسا هدانئا یربکدتبا تردابم هقیضت هلا هربجو هلکو

 روح همیلست یتلود هقراعتاد هلیراتا ترشابم هم رخت یتکلم بوش یخد یسهقرف
 بولا یتامهمو تاودا یهدنسهناسرتو یتسافنود كتهقرایناد رازبلکنا نالوا
 ناي درول وک. هب ه رتاکنا

 یداوعوقو هدن زکس كنس رفا لولبا یسهدالیم هنس یدب زوب نکس كب هثداحوب

 كنسالکو هرتاکنایدلوا باوجرب یلترارح كەطسوت ييدتا فیلکت كنهسورو

 یرلک تره و تشهد هبابوروآ نوش نادری زسقح هل و وشراف هلام قوقح

 هقراینادو یدلا توق هدایز ندکلوا هجابوروآ یسهقیلو كنولبا هلتهجو و
 یشازامآ دم A ید هرات للمو دن ۲ عطااب یتلود
 ین ارحاوب وتنمالراب نکل یدلاق دونشخان ندنتک رحوب كن رلتلود ید رازیلکنا

 هک رمت هدهنایوو هدعروسسرتب یالوط ندهعق ووب یسالکو هرتلکن هلکیا قیدصت

 یشرب یربغ ندکیرح هنهلع هسنارف یبراتلود ابرتسوآو هسور رار هلنا تمذ

 نوسلب و لارنج یراکدردنوک هغروبسرتپ ها هصوصخم تیرومام ناهو رایدع وشود
 یادش و قالفا كتلود هسورو ناس یغیدلوا ندهبعیط روما یناعوقو هقراعناد

 هب سو ر ندتقافا هسنارف و یفحهلوا ملام كنولەرتلکنا هنسعا فرصت و طض

CESیردناسکلعهدهسا شمشلاح هعاتقا ییردناسکلع كردىا نامرد ی  

 كرلزىلكنا هقشد ندقدعاق هرلزوسو ندنع دلوا دحتم هلا نوبل ات بالا حمص نع

 تاحاضیا یالوط ندنایدعت نالوا هنهیلع هقرامناد الوا قرەلوا رکلد ن

 لوف MES نالوا عقاو هدنقح یساق كلەيموع هلاصم ااو هفاک

 باوج هلا در هرلن ون هسا ولهرتلکنا یدتسیا یطق باوج راد هنکجهیعا بودبا
 ندننیدلشالکا کجهلک مزال قفلوا هریاخ عطف هديب تلود ییا هلکمریو

 ٠ هلصحت یتتقفاوم كنوان هدنرما کلمو طبض كنادغ و قالفا قت را یردناسکلع

 هسنارف هلا لیدسو لزع ینسالکو نوما ل بصح ینساضر كنولانو تعراسم

 . یدلبا تردام هنسعآ و بص یرانل وا یرادف رط

 ندشدنلوب هدنرکف كما رخت اهد زارب یتسارجا كنسهلئسم قرش نوا قحا
 هنایدنالنف كنسرکسع هبسور هل ندندرم كنولحوسا نوجا لاغشا ییردناسکلع

 یراتلود قفرطم هدننمض یلامعتسا كنلوصا هر هرصاحم و یدّسا e و رک

 كن ولهنارف هدنفح هلنساطعا تاما هود ایزتسوا هدهرص یيدلبا مابق هلخ
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 ر واوا كح هک هعرقو تآآرحلا شس هفرش هةن ندفدلوا سم ءوس
 هنهلع هسنارف هلتقو ولایرتسوا یدلبا بارشا ینغجهلوا رادهصح یخد كنسودنک

 ۳1 هسئارف هنشا ولشاب هدلاح وش هدا هدکمکح تمادن هش دلوا شماعا فرح
 . ید راو یسها هدهافک رادقم هدهن و ىدا یناک یرکسع هن هفمشاغوا

 تاکرادت ندتتلا لا ككردبا لوق هللا ترسم زارا یتاغیلبتوب كنولان هيلع ءان

 رارق هکمنک هرزوا قلتسود ها هسنارف قلارا لوا رار هلبا ماود هةي رح
 ۰ یدا شمر و

 زلکناو التسا یتوسلارتسا یرکسع زسنارف هدنلئاوا كنج رفا سوتسغاو

 یسهعقو هقراعاد ندنک ودیا شملبا طبض ینس هریزج نک ور هللا درط ییرکسع
 تنوس بودا دقع قاشارب یزواحشو یفادت هل ود هفراعاد نوا هس رزوا

 هج وسا هدهرص یرلکدرک هیادنالنف كراولهسور هداتش مسومو قمتاق ییزاغوب
 رکسع هقرف ررب هدنراهریزج ینویفو تنالس نوچما یسلیبهدیا رکسع قوس
 . یدشعا جرد هقافنا هدهاعم ید ینطرش قمر دناوب

 ندنیضغ راتآ كنویلبا هدلاح ینیدلوا یرادفرط هرتلکنا هلتهجیه یتلود کارون
 هلا ولهرتلکنا هن ويلان هرکص ندک دا قافتا هللا ولهرتلکنا ینا هرزوا قمل روق
 یتسارجا كنلوصا هیرب ةرصاح لصام لاو ینکجهدنا هب راح اضتقالایدلو هرباخم عطق

 كنس رللام هلفقوت كنبراجت نیلکنا ینعب هنسارجا كنطرشرب طقف بودا دهعت
 ندنو و یدیشمر دل یتنج هل وا یضار یتلادعو فاصنا كتتلود زیکتروب هنسهرداصم

 یداتراع ندقم ووآینویط ان كرهبم روتک للخ هنغلتسود نالوا هلا ولەرتلکنا یا ص

 كنسحل ازیکتروب که دس راپو هداعایتسحل ای هدنوب زیل بويل وا عناق اکوب نويل ان نکل

 اعیرس كنسودرا نوباب نالوا غلاب هرفن كيب شب یعرکی هلکمبا اطعا ییراتروپاسپ
 یتسهمان دهع واشوف هل اولام اسا هدانا ییدر و ی صایسمانا طض ینو زل بوراو

 همساقم کلام نیکتروب هدنرلهنابم ایناسا هلباهسنارف : هکهلبوش ۰ یدیشعا اضما یخد
 بوگندنج ناسا یرکسع هسنارف یراوسثبج واو هداب كيبشبیعرکی و كدا

 هرلنا ید یرکمع ایناسا یراوس كيجواو هدای كيب زکسو كمك هزیکتروب
 هدننب یراتلود ایناساو هسنارف هدنسهبصق ولبتنوف یواح ینطتارش كما تقافر
 اضما ندنیفرط هدنسیدب یعرکی كنیحت رفا ءینات نیرمشتو مظنت قافتا :دهاعم رب
 . ردشلدا مت و

 ندنشب دلوا یسهدام كما درط یتادناخ نو رو یخد نداین سا هسا یعام كنولان

 تصرف هلارظن هناعوقو شورو قمردشلاقانا قرهقوص رکسع هبایناسا هلبا هلیسووب

 . یدا تراع ند راصوصح كعزوک

 ( ناهکا )
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 e ۲۵ قیح

 .درف نالوا یدهع لوو یلغوا هلا دورو همانرب ندنل ارق ابناسسا ناهک ان

 یار كنول وات هديا و هلثحم ندنکیدتسا یس هداسف و هنتف نوحجا علخ ات وام

 ندنسایلماف نویلونا بولک ی وتکم كدناند رف یخ دندف رط رب و تعجایم هنسهعلاطم و

 84 تصرف ییدارا هات وا تاج بلط راز هابس اهن کا نیوز هلا سر رب

 ۰ یدلوا شمرتسوک زوب هد هقرتم رغ تروص

 سنرب یلیکو شاب نالوا یسهدرک هقالع كنس هحیلارق ایناسا : هکردوب یصفت
 این اسا هد هسا راشل وا رفنتم ندنو یل اها نوت بوقح هقوبع یل ادر هللا هب الود

 سعآ كب هدنرا دنع قعوقوط هلارق بواوا سدقم یلارق دنسم هدنرظن كنسلایا
 ۱ هدایژ كب یداعس هدلقتسم نامز كتکلع بور دش هل اتوکس ندنغی دلوا هائسمر

 كنس هدلاو ید تاند رف را دا هدکعا راظتناو دما ندناسدرف یرلکدوس

 ۱ Lay A یک نت فی
 قافتالاب هللا هحبل ارق هالود هنیرز وا كلوب یدیشم الشاب کما تموصخ راهظا
 تشت هناتسا یسش دا دهع یلو كنردارپ هللا طاقسا ندتنارو یدنادرف

 هرزوا قل و هراح هنعنم كنات بت و هوا کش دلا رخ دناسد رف ند را

 دقع هلبا سنرب رب ندنس ایلماف كناو اجتلا هولا هرک اذلا یدل هلبا یارادفرط
 كردا هراخ نخ هلبسحلا زسنارف یهددیردام یناهن بوری و رارق کا جاودزا

 لارقو یدشمردنوکهمان هعطق رب هنویلما هدلوا ن رشت یادتسا هیتطاسو كن
 هدلا یتموکح هلهج و یناجحا هسرریویدیا تافو هدانا وب داش ندنفپ دلوا رابتخا كم

 سرب هس هدلاو زیارت هلا ثشت هرسادد ضعب دناسدرف هرز وا كملس هدا

 ید هحالرب كج هدا باج یرظن تقد تاتو دا هتمرز وا ین کش

 ناه قحلوا هاک | | کوب هلس هطساو راسوساح هسیا هحیلارق یدبا هدقمال رضاح

 كننارادف رطل ادهع لوټ ورا دناق ارق ون د ر وم دنا رت داسف هنهلع كنسدنادرف

 ی همان رک ذلا فلاس هن ويلان ید لارق تقولوا هتشا یدا راشمر و رارق هنفقوت

 E تم دبا جا رخا ندکل دهم كر هربدتیا هکاح ینلغواو شمزاپ
 ناتسهلو هداہاملا ناه ندش دلوا تصرفر یتلدم هلو هد و ارا كن ول ان هسي اود

 هدند ودح ایناسا هليا باج هناحاوس یرهن نیر جردتلاب ین رک اسع نالوا هدندودح

 ردشملبا ترشابم هنس رت هب رکسع هقررف ییا هرز وا قل وا لاب هرقل كم شا

 كر هنلتدح یک یرلقدلوا رادربخ ندتراقح نالوا هدهع یو یسلاها ابناسا هجرک او
 ابا لارق بورک هبءرا هالود سنرب ندشیدالشاب هروهظ یر هراما نایصع انداع
 قالطابهنبهدوراب | هدهسیا شل دیا لاقو لبق عفد هلتر وصو و شمر دشراب 0 ۱

 . ردشم اما لیدبت یاهو و ندنفیدل وا یس ههش كنوان هدنکج هر



 لا ok افشا نا ۳

 و ا ۲ ۳ 1-1

= 

 هیچ ۲۰۰ =

 ها باتو تعرس لاو ی رف وسنارف نالوا شهوا قو رزرو د
 تلود یسایلماف یلارق نکن روا هدانناوب ندنفیدلوا کما تکرح هننرزوا نور |

 المح هباعود ینساشا تمق یذ كد ارسو یدوق نالوا دوحوم هدنس هس زخ

 زکتروب تقولواو نالوا قاروطاربعا لقتسم رپ موبلا هدا ما هاش واعم كرل نیلکنا

 كنیم فا یاب ن رسن ندنشیدلوا شملبا رارف هنکلام ابلزارب نانلوب هدندب كنتلود
 رسلارف هدنف رط تا اومد هل نو زل یرجسع زسنارف هدنزون وا

 ۰ ردراشعا البتسا ینکلام زیکتروب نوتب یرا هبرکسع قرف ایناساو
 هرزواكمک هزیکنرو ابوک هاس هناهب تنواصم ههقرف یهدنرهش نو زبل نویلپا و
 هلکعا لاخدا اهد هب رکسع هقرفرب هنجا ابناسا نیزسکم هتسا تصخر ندنلارق ابناسا
 هنققح و فدك كنغتدلوا هل یو ضر كنولبا كر دا شالت ه ال ود ی

 اناسساو هلکمنا توعد ی ههبش هدنقح اناسا یراوطا كنویاپا هدک دتبا ترداسم

 الاح هداینابسا قر هلوا یرنا یتموصخ ههالود سنر و یتبحم هدهع یو كنسلاها

 باج ینهجوت نسح كویاپا ید ندنفرط لارف هلم وا دوجوم قاقشپ راقرب
 هنویلبات ًاررکم ا یوزر هلا سرر ندنس ایلماف ترابا وب كنبدهع یو نوجا
 هنلاخدا رکسع ردق ینیداوا نکم هیابناسا هدانا لوا هسیا نویلپا یدا شمزاب همان
 ندنراقدلوا هدکما عج رکسع هنسلاوح هرتلج ككرا زملکنا ینم هنغیدلوا هدقمشلاح

  لوهحو مهبم هر همان كلارقو شا راطخا هنلارق ناسا یتسل ردن وك هف رطل وا هلثحم

 هحبلارق نالوا یسهجاوخ لقع كنسودنک هللا لارق ندنشدلوا شمری و راباوج .

 ۱ هک داورابا یرغوط هد ردام ۵ زمسارف 9 هدکما شالت لک 5 شاو ۱

 | یسماح كدهع یلو ینویلبان یسل اها ایناسسا هدلاح ینیدلوا هدقترآ یراشالت

 ۰ یدا هدقملوا ل وق هلا تصلاخحمو تا ون ه دام یه ربا ان ها IS E لکداس

ETول هرتلکنا لباقم ههر ةرصاسحم ی دلوا ش ۱ كن وان  

SNES CESا کک هدزوب هدیون ارغوا هب هرتلکنا یسغنف سه ندن رام  

 هدر نوا كنحر وا ۶ ینا ن رشت ینغج هنلوا هرد اصم هسا مربو لر و

 هرل زیلکنا یس ه رخ ترا كنابوروآ هسا هد روصو و ندنع دلوا شعا نالعا

  هدنسبدب نوا كلوا نوناک بوناتدح نولپ ان ندنکح هلک مزال قل وا ریصحنم

 هب هرتلکنا هفت یف رھ ندکلاع قفتم دوخاب حلات هب هر هس | رق هلا رم ما همانناس

 ِ هدا هس | رفو هرتاکنا هلتروص و یداا ن راللعا یغح هلوا هر هداصم هسا رایعوا

 | یسدلوا رظتنم كلاع لرد ا تدش بلک هوک ندنو هب را نالوا هدکعا ماود

 ۰ ىدا هدکعا تد وعص لی هتک هتموق هام

TEE 



| 
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 > ۲۵۱ طب

 یابوروا نوس هدلاح ین دل وا یصحوصح س الاشسا كناماسا ی رظن حمطم كن وان و

ehهدایز ك هناا نالوا دع اسم هنا هحینساک ا عول رب یک یغناحن و وا قحوح هنس  

 ناسا ندنفیدنلوب هدنداقتعا قمام هلوا یشرب عنامو لئاح هنتوق ودنکب ون هووک

 نالاق هرزوا لالقتسا لاح كن الاتا ید ندف رطرب هداننا ینیدشارغ وا هلبس هلئسم

 . یدا لکد یلاخ ندنس هعاد قلا ی هضصق ین را هح راب

 كنویابان ناک ک اب اب بویل وا یربثات چیه كت اراطخا ییدتا هبایپ امدقم هکولاح

 هاا لس هطسا و یسجلبا بوناتدح نویلپات ندنکبیدتنا لوق هلا تافتلا یرانمشد

 تاسرت كن ابوروا داحنا مروط اربعا رب نالوا یسماح كن اساک یک نالراش هدنب )

 غیلب ويد ( نیسروبح هنماق هعرانمشد یککلاغو کما تکرح ااو
 میاطرادمکحرب به كو ندن هدنزو رز ) كر هما یشاحو دق اللصا باب ا

 هن ريج ءدلمایم هدمقح هلبنط ردشمالاق E چیه كنهمن احور E و

 ۱ سر ده هما و همش ی كعاحور دوش ا شاب هسرونلوا تاشل هنسا رحا

 تا تن رفا ءيا نوناک ناه هلا 2۳7 شرط هرواع نوا قآ را كحر و

 هلخادم هتل ود ءرادا نو ویو ربع ك کک هامور هلساعم لارنح ر هدنسا دن

 هرزوا قلا هلا یت راظن سل و هلبا درط یراتمشد هسنارف ندامور طقف و كماعا ح

 ۰ ردشملا صا

 یسلنخ 5 كن رابرت هوق را زیلکنا هن رزوالوخد هزیکت رو كن دلع رسا رف و

 زیلکنا ردق كم زکس قحا هدنسهظفاحم ایلحیس هلتهج یراکدتبا لقن هنفرط هرتلبج

 1 هرز وا كما طض یاباحس هلا دع تصرق یو نوش ۳ ندنغب دلاق ی ربسع

 لاریمآ هلا رورص هزکد ما كنیرایک ایناساو زسنارف یهدنلحاوس سونایقوا
 ملام رازلکنا و رب 9 هد4سلا نا صا ی را احتلا هناسعم كم وطن اغ

 ندندورو كرلناو ردشماسهدا دورو هن ول وط هلا لاح جوک یرادقمرب قرەلوا

 نوراو ههفروق هللا تک رح ندنولوط هدننوا كنج رفا طاش موطن اغ لارمآ ه رکص

 ناسا كلنویلبا هکنوج و ردشلوا لوغشم هلباق تامهمو هربخذ هبهعسس رئازج

 ند ضاوات شل کو قحهلموف هادم تارو نالوا یی ی
 هان اولهسور هدناواو هرزوا قمامقبح هاغ ولشابرب هجایوروا هنسودنک هداننا لوا

 ۰ یدبا هدکعا ماود هتاراع ضع كحهرب و توق هنقافتا نالوا

 هحساضتقا تاماعت و ندعروسرب ی وتس و یسحلا هسور : نوش

 قالفا كلود هسور هدر دق یییدلوا لباق یمسش كلبدمش كاهینامع ثالاع |



e ۲۰۲ ریس 

 | تنی هنسمقح نداسورب E هسنارف هدربو هنکلمتو طبض ینادغبو

 هدابز كب هدناب وب ىو قحا بولوا ۹ ها.صح یتسهدععسمو تقفاوم

 نویلان بودبا جاعزاو قیبضت یروشآ یتسالکو كرک و ینویلبان كرک هلبا لاجعتسا

 ر هدلاح یشدلوا لئان هرادتفاو لاقا یییدمهلوا لصاو كل رادمکح رب تقولوا هسا

 هلت كناسور و شا هلماعم هجترس هیوتسلوت ندنکیدماکح ینکلزحعم كنحلا

 هسورو ناس ینک ودا یشان ندنسمافلوا اها زونه كنه رح تانمضت ایا را

 یوتسلوت ندنغیدلوا شملنا نابمرد ینغیدلوا شاجا هلن ینتکلم الاح كنسرکسع

 هسرزوا كلوب نکیآ رولک هلوا رهظم هنامارتحا هداسلاقوف ورب ندندورو هسراب

 ۳ ریال یدشلوا لصام تدور اون هدتسهرا یاود هسنارف هلسودنک

 هدایز كن سکعلاب یتسانمو تفلا هللا یراواس یسحلا زسنارف یهدغوبسرتپ

 ۱۳۱ او نم ها رغ هسراپ كنراواس ارج وم تولوا هدزوا نمک

 .هدنصلاح تروص ید تىم رح و تاسانم نالوا یراح هدنرهناس هلا روقلوف

 كیوتساوت و هنغحهل وا دعاسم كن ول ات هطض كنادغ و قالفا طقف یدا

 هنکحهیلروک هدناف رب ندنویلا ندنفرط یرارکفالخ هسنارفو تامولعم ییدر و ۱

 هننج هیماراب هثتشرب هقشب ندقلوا تلا هنضارغا كنا یسملاق بونادلا اکآ كنهسورو
 زو زکس كاس رتاد ءرلارو هلغل وا هشی دنا ءیداب هیردناسکلع تادافا نانلوا راد

 هنامرم هحبلخ هدنزرط لاحسح هللا روقللوق هدنسنات نوناک یسهدالبم هنس زکس

 تح كنتلم هبسور هدبودنا هدعاسم هنشيا نیتکلم وش كنولان هرکص ندرلهلاکم

 شفلوا امنا هنویلبا لیصفتاب ندنفرط روقللوق تیفک هلکمعا احر ینسمنازق یقافتاو
 ندنندلوا شفلوب قفاوم هنسوزرآ كنبردناسکلع ید ینادافا كنبراواسو

 ندر نکیا قفتم هلبا هسنارف ندلکوک و ناح لوا ندنسهاصم تیساب راولن اععو

 ندنراملغارب زکلاپهدنسوشراقكن ول هس ور نالوا یرانمشد هللا كرت بجومالب و هرب

 ندنفرط یناتساس ود رابدالشاب هتموصخ زار | ةف رط هسنارف قرهلوا لعفنم یان

 هنسهمساقم كنهبناغع كلام هقشب ندک دتا ادف ینتکلم نوان ندنکو دیا شمناق ها

 كنسهلتسم قرش هدنسهمانینیدلوا شمزاب هه یردناسکلع هدنحما طاش بور و رارق
 هدننمض یمهمساقم كن هللع تلود ل ندنیدلوا شلریدشال رارق هحنسودنک ىح
 هدر و ینسلوا دنم هصح كن ولایرتسوآ هدمسق و و فیاکت ینسلوا ترداىم ه هلاکم
 یتسفلوا قوس هناتسدنه رب كنودرارب بک م ندنرکسع ایرتسوآو سورو زسنارف

 ۰ ردشمل | طرش

 .ردشلوا نون هدنروص زاغل وا ف رعت یردناسکلع هدنلاوصو هغروسرتب كلما وب

 ( کهیوش )



< ۲۵۳ j= 

 كوس نولات روطارعا ها ) دکدتا 2 O رک: : کلب ونش

 هک رداس و کک یدلبا تدوع هراکفا ینیدلوا ش ملا ناس هدتسلم هتشا ردمدآرپ

 ردعبات اک | په مراودرا هغدلوا مرمع ردمشعا ملت هتیدب ۹7 یع رابتخا مامز
 ندنسودنک هرزوا كجا ظح یاغتسا هلا یرورضو صرح ناکست كنتلم هسور

 یخد یتاموب یک مدنک اکا ہکلب ررلکد نوجما ناش سوه مسردبا بلط رایش ضمب

 رادهصح ید یوایرتسوآ ندمسقت كنهبناع تلود زکیدنفا ردن وجا كما دن

 هتیززوا ناسک رشم هد هتیراکتفا نالا هدنلو هو و یا
 هدزمهلاکم هداملا قوف نالوا عقاو هدنبسلبت مضار ید اکوب رتسیا موج رہ
 هغع وق هس ر چیه یئاوم یسودنک ا ناس یتالکشم نالوا هدصوصخ وب

RAC,ردراو ناوم جرأخ ندرکفو لقع هحهفاسمو هحاوه هدن و نکل  

 كر یدمش ردقجهلوا هروک هتالکشم متاکرادت من نوسلوا تحار هیفامعم

 کوب زىلا قافلا هد صا یمسش تروص كکلام زمغجهرابوق ندنلا كنغلرابراب

 هلئسموب کر یا رطاخرد هدننساروش قحنا زکیدما هرک اذم ها فوامور راد
 هشاب شاب هللا نویلبان نوجا كمل هنلوا هوستو ریوصت هدنروص ولهدناف و یبطق |

 تحلصم مدیا هعلاطم ینتهحه كنهدام یدمش ردمزال زما هعلاطم بورو

 هسیا رتسیا هدهرن زکیروطاربعا بوقیج ندغروسرتپ هرکص ندکدشس یک کرک

 وا کیف واال دا تیک ا و
 یسهدلب ناو هداینالا ردقجهلوا نوحما شيا درح بولوا نوحما تارادو هزنت

 ندزیحعت هداروا کولا مرولوا شفلوب هدنجا مایلماف ودنک رولوا وبا هسلوا

 فیلک هزکیدنفا یتسارو زرولمهلوا تسرسو اهنت اهد هدنروفرا 6 یلاخ ۱

 وللوب ( مراشوق یک راناتو مراقیج هلوب ناه هدنروص ییدتبا لوق زکیدیا
 فلاخم هتسهقیتلوپ هسنارف هلبا لزع یوتسلوتو ماهفا یتینونع جرد هلرلزوس
 . ردشعا مایق هتسهسرت كنالکو نالوا

 بوسشب روک هلا فوجنامور یرظا هیجراخ هبسور روقللوق هنیرزوا كلوب
 راج. ود هنالکشم مظع كحك هناح كن همساقم هلم طقف راشمل وق هتحاصم

 نالوا ساسا هتسهزاوم كنابوروا ارز يدا ندهبعط روما. خد و راشلوا

 *هاتسم رب قجهرمشاش ید قرط ییا كمشرک ههمساقم بس الب یلود ر

 اد كعا مضه بودوب یهمقل كوسرب هلبوبو لکشم ىلخ هایسلوا همیظع

 هلئسم هلبا نامزو نیمز بویمهلبحا هتیریرپ عقد هيلع ءانب ۰ یدنا لکد یالوق
 ردشمقح هادم تروص کیا هدنسهحش كناثحام ندا ناپرح قرهنلوا نابمرد



f of g~ 

 قلدووانراو ه ولهسور یسهعطق ناتس راغل نال وار دق هناقلابهل |نادغر و قالفا«یسحرر»

 یخد ناتسیرص يلا كر هی ولایرتسوآ یف هنسویو هیولهسنارف درک و هرومو

 نوت كنهماعتلود «یسحینکیا» یدا ترابعندکلر و هسن را ر ن

 نال وایرظن حمطم وربن دهل وا هلبا زواجت ندران اقلاب هس ور هکیدایتروصیساحمانوتسم
 هل ا ناتسب رصو هنس وب ولایرتس وا و كج هدا طضینسهعطف رب یخدكنل وطانا وی ومناتسا

 درک و هرومو قادوانراو كج هنناردقهکبنالس قردهلایب رادقمرب كنيلبا موررپارب

 ٩ فک هتددن ول هسنارف ید رصمو ماشلا سو دف رخ رازج راس هلا

 كاج هلیبهدبا لیکشت تموکح رب هدنرابق یرهن تارف یخد راولنانع هجریدقت و و
 تودا طرش سماق هدنسودنک كنزاغو یلوساک ولهسنارف هدنروصوت طقف یدا

 ۳ ۳ هد ل ناو روک دم زانو نالوا یحاتقه كزکد ءرق هکونلاح |
 E ولهسنارف یمارو ینم هفحهلاق تمش نادنح کلم ثال وس اتسا ۱

 هدهنان تروص ندشدلوا قفوااهد هنسهقشل و هیسور قلاق هدند هلع تلود هسا

 ۳ ا د تحلصم ساسا هدنراسم هام عم ردشمامهلوا لصاح قافا

 هناضما ندنفرط قحا بولا هملق هاهح و هصالخ ین هعقاو تارک اذم فوحامور

 ۳ ا رارق ,دنراتافالم هلروطارما ییا هدمن ندیدم هل وا تراسج
 . ردشاردنزک هنولطان یروصرب كتهصالخ وشا هرزوا |
 اهد هنمر قاها و تودنا دن هتفاشا دوم یر هدناکلاع هلا هلسووب ا

 ای دنالنف ییردناسکلع نوجا د زت یدور ی هدن رلهاىم رکنا هلا هيسورو د

 . یدلبا قوشت هنکلع و طح كنتلایا

 قتفتم كنسودنک هجدقاو ینیداوا تبارق هديب یردناسکلع هلا یلارق چوما
 اتو نک ج كب كمر ودیا البتسا ینتکلم كلا بجوم الب هدلاح یتید لوب

 غ ا ا یردناسکلع هدما«یداب ندنشیدلوا تیفک رب تدناقح
 ۱۱ و اا الو صرح نالواراکرد هدنسوصخ كااغحتفذلراولهبسور
 ۱9 ا ورک قلا نکیشمر ولا تصرف هنکلهو طض كتکلم رب
 « یدردنوک هسرزوا ایدنالت هلبا سر ودرارب کک یم ندرفت تشب یم رکی ہ دنا
 كنا همساقم یهبلع تاودو یسالبتسا كنايدنالنف ییردناسکلع رلیآ جاقرب نوما
 ندکدتا لصاح تبنما ندفرط لوا هلا مزحینکح هاسهرب دن الابوا هللا یسهرک اذم

 ةاطرب هنجا اناساو یدرب و رارق کما فرص هنسهلئسم 1 نا یتوق عوم ہ ا

 درک سعی هدایناسا كردبا لاخدا رکسع ییردب یخدندف رطر و لاسرا راسوساح |
 یار یسودراهسور رک ذلافلاس و ىدا روم ام ییاروم س ۳ هنسه دنام وق مو



 و یے “ج لف دیت ا قوق تون ف

 مگ ۳۲ ۵ ۵ =

 ندنغیدلوا یهر كقافا هسنارف هسا و بودا طض قلا ایدنالنف هدنف رط

 . ردشمالشاب هغلوا تح لدم یراترش نالوا هدنقح رلزسنارف كراوهسور

 هلا هسورو تدش یاس ءوس نالوا هدنقح هبلع تلود كلوا حو رشم لاونمر

 كنتراظن هبحراخ هسنارف هدنقح یدنفا ىح 1 قحل و توق یسهطار نالوا

 هس صر كردنا لدن عیطلاب ید یسهلماعم كنسابتساست هلا یلاع باب هدلومناتساو

 ۰ ردشمشال ضا اهد

 ولهرتلکااعاد هباع تلود ندشیدلوا كرتشم نمشد ولهرتلکنا ینابتساس هدناوا لوا

 ر ره هعطق ر ندیلاع باب یواح قلوا زارو مدمه هللا ولهسنارف هنهبلع

 قحهل وا نابمرد ه 2 ندنمظنت كنس هلاصم هسور هسا قافلا هسنارف بونا

 قلدصت ENE یک راتم نالوا دقع هلطس وت كنهسنارف هدلاح ین دل وا هلځسم ر

 هسور زونه نکشلاق رب زا هنساضقا تانک نام تا شماعا ارجا ینماکحاو

 دقع هللا ولهرتلکنا زونه هلع تلودو شمامهللوا تربشانم هنسهلاکم كنس هلاصم

 هرز وا ا نا و روط كحهدىا 2 2 قم وصح هدست دم | ا ۱

 یتموصح HEG هتشلا یساطعا لر هب ولهسنارف هلا ریدعت ول تولوا

 زارمهو مدمه هلا ولهسنارف هنهبلع ولهرتلکنا ااد یلاع باب یم هنکح هدنا رک ولع

 ولهرتلکنا الاح هلع تاود كردا زارتحا ندنجرد هب یمسر ر رقت كنرصت قلوا

 یحهعا E دفع هلا ولە اکا هشدل وا یم اع كل ود N رفو رد راح هلا

 هدس راب هلا تقو راما ود راو هداف هن هدنساظعا ر رق رز هل وا یدمش رد راکرد

 هنسودنک ندنفرط نواه باکر هرزوا قعاللوق ناسل هدلو وا ید یدنفا بحت

 : یدشلردنوک تاملعت

 روهج تسرسر هدنسهباج هلع تاودقاسلا 0 اها كنو ور ود 5 لا

 ARL ییا رب هدنمان لاتا ولراق هبه لع تلود قرهلوا هدنسو زراف

 | یالکو بولک ههنردا نالوا نواه یودرا یاتسشم یلاتان ولراق هدانئاو هلراملوا

 | مدار رط SNE SES EE E یک
 | نم بوبملسد یثرب ندنف رط یسلاو دادغب و ندنرلکدتنا تماقا بولک زیلکنا رر

 | بولک هقارع راید ید یراجت زیلکنا قاط رب ندنرلقدلوا تیاعر رهظم مسر ربغ
 ۱ نارو «یلاع باب ندنفرط یانتساس هدنرب نوا كانءهدمقلایذانعلوا هدکمنک
 E NN ودر هر زر

 | تنم ی سو ورود ار شا وا نالعاو نام مه
 | ندنسهعن شا ناصع كنبروطاربعا هسنارف یلاتان نالوا شکه نواه یودرا



e ۲ود = 

 لوا دهعتو دعو هناصخ ءهلماعم هدنقح ولهرتلکنا ندهلع تلود فرطو

 ماط رب هلا یسواسنوق نیلکنا رف رب ارز روب هللوا هدهاشم یفالخ هعفدوب

 ۳۵ م ندقدلوا دوحوم هدنشساح داده ن الا یراج هرکنا
 وا كتتلود هسنارف ردملسم ییدلوا هدکعا تماقا هدهرص ید یمواسنوق

 تنطاس ییدلبا راتخا ینلوصا قلوا براح هلا لود ندبا تالاوم راهظا هتلود

 نالوا ندنسهعم كنسروطاربعا هسنارف كلذ لع ءان ۰ ردیمواعم كنهبئس

 هنن ادناموق اجالاد ظفلا تحت هللا فقوتو سبح ناه یلانان ولراق رک ذلا رام

 یسولسنوق هرتلکنا نالوا هدنرافرط هرصب و دادغب و کیدلدیا میلستو لاسرا
 هعطقرب هنسلا ودادعب اع رس هرزوا كما لاسرا هلومناتسا طفل |تحتو فرق وتین راحت و

 ررج ود ( مروح کمک توداترافس كر هدتروص ار شر صا

 هسنارفو شلردنوک هب یدنقا بح ندنوباه باکر یتروص رب كرر رقت وب هلغقلوب
 2 راد ر و رار هاساطعا تاتسات ولزد ره انابل .هتسالکو
 تار رحاب کج هلک مزال یساریدشواص هلا هنامکح بولسا هسیا رولینتسا یمسر
 . یدنا ا راطخاو راعشا هصوصخم

 ردشلوا لصاو هنندب یدنفا بح ینوک یجنزوقط كنهحما یذ هموقم تار رحت

 هلفغلوا توعد ندنفرط ینابءاش یرظان هیجراخ هسنارف یدنفا بح هسیا نوک لوا

 هلماعم اف هرل زرسنارف رلولرازج ) ندنف رط یاماش هدکدتسا تاقالام بوراو

 ردحبخ ینیدنلوا لوق هبهلاکم ندنفرط هلع تلود یالکو هدلاحینیدلوا كعد

 ردقج هاب زاي هب یابتسابس تشک شما راروبهدنا رقحت یزمحلا ی هدرنازجو

 ۳۳۳ اع روطارعا هسا عا ازجا یتساضتقا لاحرد هلع تلود رکا
 هلاکم هتسحلبا هسور یدنفا بو شمللوس ود ( ردکج هدا طض یرتازج

 افش هردص ندینامماش راد کوب بولوا رظتنم وید كجهلک تاملعت تقو هن نوچ ا
 TS را استرس ولت oa قلا تاوخ رب كج هرز و
 . ردشلوا رحتمو ا

 ( ۱۲۲٣۳ هنس میافو )

 ندولهسل ارفو بلقنم و ربغتم نوت نوت كن هیقتل وب لاوح | حو رشم لاونم رب یدنفا بحم

 داوم ءدبواک تایلمت هنسبجلبا هیسور هکدیاش كيشروک ین دلوا بلسنم ایلک كتینما
 قفلوا تکرح 2 0 ا رواوا یخ لوا عورش هتل هام

 یودرا هدمرح لئاوا ندنک ودا شمتسا هدیدج تاملعت راد هنکح هلک مزال

 مظنس هلا تاملعت ندک امدقم ردنراع ندزوس ر تاملعت ) هنسودنک ندن واه

 CYT . مي ۳ ار اپ ۰ ETE a کد ۹ ۱0 رز ی ر,

 aE و ا رك ۰



 ی ۲۵۷ رج

 طورشو دوهع کلوا ندرفس وشا هج ریدقت ینیدلوا اهف هسیا رولوا نکم تحلصم

 . ردشفلوا راعشا ود ( زب یضار همیظتت هنرزوا كن آ هسیا هن

 هبجراخ هسنارف یدنفا بم ندنفیداوا ترف هما یتدم كنس هکراتم هیسوز

 یابماش هدکدتنا لاّوس ويد نودا تک رح هاهجون هلع تلود ندیناماش یرظا

 هسعا هوالع یش ر هرباد و لوصا یندلوا تسشنم ردق هب یدمش هبلع تلود )

 . ردغمر و تاو هد ( روا لول

 اکو هلک هنلوا لاّوس ندولهسنارف ود قح هلوا هل یسهحبتن كنس هطاصم هسورو

 هملع تلود روسمتسبا كما كرت ینادغ و قالفا ولهسور ) هرزوا قلوا باوح

 هنیرزوا یسفلوا لاؤس ود ( یمرلیا حیجرت ییهبراح هسخوب یعردا كرت یرانوب

 نآالا) ندقرط ول هسنارف هدقدنلوا لاعفاو بحعت راهظا ندهبلع تلود فرط

 یسارجا كاصمولاثمو زاو یرکسع كم للا زو كنولهسور هدزک دودح هرس

 . ردشلر و یاوح ( ردفوقوم هغمر دنلوب رکسع واتنلک هدنسوشراق نمشد ۱

 ندنتراظن هیجراخ هسنارف یدنفا بم هدقدلاق یشرب زآ كن هنساضقنا كنکراتم مایا و
 رلزما هبراحم هلا هملع تلود راولهسور ) یرظان هجراخ هلکمتسبا طق باوج ر

 هنب راکج هبا هب راحو راروید كدتبا حالاس كرت هحینمکح یسهلاصم تبسامت زب ارز

 هکراتم تدم هلیلواح كرفص رهشو شمریو باوج وید ( ردایفک زعروطارپما
 زنا ه راح ولهسور ) هننرزوا یسعا جاز متسا كنيدنفا بح رارکت هدقدلوا یضقنم

 ندنغیدلوا شعد ( زکیبعا عورش هکنج ید زس وید یدلوا یضقنم تدم طقف
 . یدلوا ات ور یتروص ا ر زس دنس هدنش ولهسور هلا هلع تلود

 هدقدنلوا عاتسا کودبا تسدرد یس هدام هلاصم هدننب هرتلکنا هلا هسنارف هدانناوب

 ٍ هدقحا یهبلع تلود هد و رخ یشلا كردا 1 ید هلا واع لک ا ولهسنارف

 جازمتسالا یدل ندولهسنارف هلغلوا هشیدنا ثعاب «هملع تلود یسوقروق قمار

 هب هحاصم ید كنهماع تلود هدلاح یندلوا قحهنل وا هلاصم دقع هلا ولهرتلکنا

 هدایتی و تاتمات ندقرط ول دنارف ولد ردقو ههش هدنعانلوا لات

 دایعا یخد هنانیماتوب ندنشیدلوا شمامروط هدنزوسرب چیه نولبان ردق هبیدمش
 اهد تاقرب ینیدلوا روح هغمارا ینسهراج كنشاب ودنک هبلع تلود بوسهللوا |
 . یدشعا ناعذاو كرد

 هلغاوا رشتنم ییداوح کج هلو هب ولایرتسوا كنسهعطق هتسوب هدانا لوا هنس و

 ۱ . یدشمالشاب ککروا ید ندنف رط ایرتسوآ هلع تلود

 قر هنلوا لیوحت هنغاجنس كينالس یبرومام كناشاپ ورسخ یسیلاو هنسوب هجدقاو

 ( تدوج را ) 6 ۱۷ $ 6 نمات دلج )



 ها دف

af ۲۵۸ = 

 ورسخ E ا ۳1 بح یر ظا هح راخ e رو هداتنا و ا

 رل ول هنس وب هس رزوا ف كناشاب ورسح هدتماتم ضارتعا هنل نع ندهتس وب كناشاب |

 شمرلکج هديا طبض یزعراتکلم مزب رازسنارف ) بوریوچ زوی ندرازسنارف
 راداتف گر هد نوسلوا رضاحب مالا لها عوج ردق و زمتنما ندرلنآ قا

 ندح كناشاب یملح یفلخ یدنفا بح هلیسعد ( شمرالکد اخ ندماکحتسا

 هدنرادص ماقهو شش وا مادختسا هد هس 3 حر را مناخ ه دن دم تدم و ندنحازما

 . ردشملا هل اق هح ندع دل وا تاد ر ب ولتس اح و

 قر هلاق هدنف رط ولهساارف قلدوات را هدر دقت یس همس اقم كلنا و ا جو را

 ا هنک ودا یربمض «یونم كن نیما ۶ ا ایر 1 كن هتسوب

 قحهراقح را 9 لود هدیا وا و 3 طو یدا, 0

 نوا هدر و یدرلروسدیا ذاخا هلیسو یي زح روما ندنر لقدل وا هدقما را هنا ۱

 شعا ترشابم هب همساقموت هکوىل اح یدرتسلا یتسا رحا هح رسدلروک كنهمساقموب ۱

 قح هوق راتماق لصن هدقلدوانرا صوصا ىلع هدرافرط لوا رایدسلوا |

 ۱ هسمک هقشد ندهللا یا قح هد و زسلارگ رده ی.رلغاط قلدوا راو ۱

 أ

 یاب یحوف رب هو رطلوا ءرزوا كلدبا راما ههفروق ندارواو هنساذح هفروق اب ۱

 یلاع ندشدلوا شعرو توخو رک هدر یرص رصل كن وبا نیل یدزملم

 ۰ یدروسم هووک هلنا تقشح رظن

 ۳ ۱ هلن روطارعا تدقرط یلتصم ناطاتس مدقم یآ ییار |
  لاسرا ار و ادها اهبنارک کوب ر تیم ندهسفن هشقاو لاش ههروطارعاو |

 ردشٌم وا مدقت هاتف رعم یدنفا ىح لوصولا هسراب هدناواوب هام وا

 ثكتهملع تلود هبا نولان تولوا نوحا تالاومو بح دہ زت ایاده هل وقم وب

 نسحرب چیه كنايادهو ندنغیدلوا شمریدشال رارق هلبایر e یتس همساقم

 . ردشمام هل وا یرتات

 كن ولءرتلکنا هدرب رقت هعطق رب نالیر و هب یلاع باب ندنفرط ینایتساس هحمدقاو
 كلروک هربخذ یفاکرادقم هبهفروق ندقلدوان را یتیم هنلاتحا كما هرصاحم یهفروق
 | ندنحما قلدوانرا یرکسع رسنارف كس ترد قحهللوا زارفا ندنسودرا ابجالادو

 نالوا مهم كهحتلود هرلهرم ط راتقول وا هکنوج هدقدنلوا اعدتسا یشروس ۳

 یشاب یجوبقهنلدوانرا هکدیاش ندنغیدلوا تداع كلردنوک یش اب ی وپ نوجا راشلا
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 هلا ر وهطهشهدم ثداوح ضعإ و هب ول هسا رف یرلاروب هبلعتل ود و

 نداشاب یلعیلناد هم نکیاهدقفل واهظحالم یلاتحاقلوابح ومیالتخا و داف یل اه الا نهب

 وس ر وب هنسودنکن دنفررط ینادناموق زسنارف ی هدهفروق هدنارب رحت نال وادراو

 0 قره وا رظن فرصندللاسرا یشایحوش هلغمل واناس یودا نیفلوا ا

 یا یو ساقلا e و نمصتم یاکش ندشلکت روک دم ثكتادناموق هفر وق

 ۱ نیفارظ یلیصت ناطاس نیم شما لوا بس کمکم کو
 ۰ یدلردنوک نواه همان هعطق رب هن ول ان EE و

 ردن وا قل وا رادم هنس هو اڪ كن هف روق یسانسا كن وتس ر وب یاتساس هدف رطور

 ۱ هب یلاع باب ود لمر را هملعتل ود ندنو راو ه یدا مز یسارو امدقم هدمه

 نوعا قفلوا راما رکسعو هربخذ ههفروق رار هلل وا هدکعا تحصن هناتسود
 | یا مور هب هف روق تراهن یدا هدکملنا را رصا هدن صا SON یوق

 رش سار زوبتلا هلبا فالوب هلک كم چواو هطنح هلک كس ییا نوا ندنسهق
 E CD ی ایسلع هرفوا یو رضا
 ود روبهدا هربام ید هلا رازماکنا هدلاح ین دلوا هدکعا ضرع قلتسود

 ۰ یدا ید لات ندتساکش ۱

 ۱ راب آرت ه رز وا قفلوا را سما هب هفر وق نومرام لارنح ینادناموف اح( اد هدناوا لواو !

 ۱ قسصا یهماحم تموکح نوا یلاصها هنا كرل و بوردن وک هناخهبج حر هنف رط ۱

 هاب رالایخ وا زسنارف رفن دنج نالوا رومام هلاصیا تار رک هداننا یتیدلوا هدکٌعا |
 ی هس رز وا یلاها توراقح هعزانم ه دن رلکراک هنسهصق راب نار ره رب |

 | حورح ناه رت هدهللاقم نالوا عقاو هلبراغارواط هحالس یخد رانا ندنراقدلوا
 قرق هراب ندنف رط قم ه رد وا هعدقا و هلسل وا لوّتقم لاش وا ره تردو

 ااو طقح ةد را نیما ی للام یک شودو نوتلا تلتلاها و راست ات

 | كج هک هروهظ هرکص ندنو هلکلدشیا یئداوح يودا شقلوا راطخا یراملا |
 ۱ هدناحا وسیعاحنس هردومشاد وخای و یسما و ط لوئسم تاق رصتم ه ردومشان دناع وف و

 ۱ ندنفر ۳ نومرام لارنح ود ردمزال یسشدا ماست هز هز 8 رط ثلعفا وم صضع عفاو

 : یدشش وا اهنا هنتل ود

 | هروک هاا هدم هدقدنلوا یوکش ل باب ندنف و

 ۰ یدنل وا مالاعتسا ندنلح هرزوا قفلوا اطعا هم زال هضر

 | ینیدارامات نوجا كنا لاخدارکسع هفلدوانرا ینعی لابلا یفام یارجا هل ویلا هداموب
 | ینو نیم هنفیدلوا شما رظن رصح هنفرط ابناسسا هدانئاوب نکل یدبا هلسورب
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 یراماندقاد وات را EE تردروک ذم هقشل ندکدردشک هلرلهلاکم یمسر

 ها وارومامو 6 هد وعندف رط یل ود یناتساسو ردشک زاو یجدندنسهمعاد

۳ 

 ۳ ۰  برعار 6و یشنالب ودویسومیاکر .شاند اتد وعندنار |

 ار رح هلاحر نوباه یودراو ًاهافش هنلاحر نوناه باکر هک رجلا لقو یدتیک هس راپ

Eینمادقاو دهعت كنسروطاریعا هنمظنتقرهلوا عقنا وولناش هر هملعتل ود  

 ك ردا رکدن و هدافاو د رولوا یحرات كسدقع ,EL موصو هس راب یتحو ۳0 ۱

 ید یرلدهعو دعوو هنن رزوا رانایده ییدلباو رلنالب کیدل وس ردق هتفولواو

 . یدّسا تله عفر ندلوناتسا كرها هوالع

 حورشم هدالاب ینکلاع یهدندب ولهسورو نالوا شملتوط هنیر وزت ماد كنولا

 ندنفرط یلود نارا نانلوب هدنسوزرآ كا دادرتسا هدنسهاس موهوم ثلثم قافتا

 دورو هتداعسرد هدرخ الابر لالخ راشفا ناخ رکسع ناناق نییعت یسحلبا سراپ

 ۱۳ وا د هدیه لو كرت توقح ت روس قلم ناطاس هلا
 انا سا دتا و سا | نوشانو ی تا ةا رف هدنر و روردنح ےدقتلا دعب

 راد هتحلصم یندل وا ا ناخ ع ندنشیدنل وب لوغشم هداعلا قوف هلىس هم

 هدسراب تقو قوحر یک یدن أ بج ید وا بوما یاش باوجر تس و تسه ۱

 ۰ ردشعا فق واو تک هد وهس 0

 ودرارب هزیکترو هتراپانو نویلبان هرزوا یتیدنلوا ناسهدالاب هحنلک هنناعوقو ایناسا

 یخد یتادناخ نورو ندا تموکح هدایناسسا بوریجاق ینلارق زیکتوب هد قوس

 رادقم رب هابناسا هدنسیداو قلهاوخ رخ قرهللوب هدنلما كملبا د رطنداینابسا
ESLEیدنشعا  : 

 عقاو هدانا سا الوا رار هلیسانلماف قرهلوا عاطم هنت ءوس كن ويلان یلارف ایناسا

 هرزوا ك.ءلکح هنکلاع ناک هدا صا هسا ردا سم ترو رض ده و هنتلایا سلدنا

 هجریدقت وو رادرخ ند وب كبارس لاها هد دشا تشن ههمزال تاکرادت |

 راچ ود هلسهعلاطم یراقج هنلوا میلست هنسرللا كلرازسنارف قردلاق زسشاب یر اک

 لوئسم یهالود سنرب یالوط ندقلزسنوغیواوب هدلاح یراقدل وا رادک او مالآ

 ینا یلاهاو شمسشواص هالود هداننا یرباکدتبا امغی و هرصاسح یغانوق قرهوط

 هلالتخاو ناصع نونالصرح هدای ز اهد نوحا ی راکدم هديا هراب هراب هدب وت وط

 هک ام تحت هلا ۳ یال ود لاحرد لارق نوچ لالتخا عفد نیفلوا شمشقلاق
 كمل هراب هنن لاها ی ؟ ینبدقبح هنادبم هالود هنیرزوا كلوب و ا اا

 ردشمل وق هنساجم رالتاق ولناق هدهسا شمل رات روق هاتعافش دهع لو هدن رلکدتسا

 ( هلکنو )
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 | هدر هناقو ےسودنک ھے لا : ندنغیدلوا فرطر لالتخا ار هلکنو

 ۱ فداصمهتسکبا نوا كم رحم نوجا صلح 2 یه الود نالوا یسهد رکهقالع كس راق

 ۱ ندّسلا رق ینوکیجنمر کب كنس رفا ترام یدال زکس كم نالوا

 ۰ ردشع | اما

 ااا هنر كنردپ دناندرف سارا نانلوب دهع یلو لاحرد هن رزوا كن وب

 هللا سسار رب ندنسایاماف هلا لاسرا راصخ م هیدن نویلا قحیلوا یلارق

 . ردشملا ساغلا و

 ةا ه الود هدهسبا راد دلوا نوت۶ هداعلا قوف ندنتلارف كدناسد رف اساسا ۶ ءےلاها

 وات a نو رفاو LN اهد COI E را ی یالوا

 ًارظن هلاح قایسو ءان هراقداوا ردا فوخ ندداسف باحا ید هحیلارقو لارق
 زسنارف نانلوب هدهفاسم كن وک رب هدیردام هدانئا لوا قرهلوا مدان هنافعتساندتبلارق

 ترام اروم هنرزوا یسعا باط هبا هلا تعجایم هباروم سنرب یادناموق یسودرا

 یتلل ارق كدناسدرف هدقدلو لوصو هدنردام هلسودرا هدنح وا یم رک كنحترفا

 یسافعتسا یخد نرد رار هلکمتا یمهلماعم سار ر اتداع هنسودنک بویماط
 ندنلا افخ كردا قیوشت هرزوا قمزاپ همان وتسل ور ر هلم ندنش دلوا یربح

 . ىدا شلا همان وتسل ور ا

 هلا دردام یک یتیدلا ربخ ندناعوقووب نکیآ هدنرهش نوباب نویلپ ان هد اننا لوا

E E CS ELS ES 
 ندنملظ كنلغوا هلا اقا هدتلارف یخد ی ردو كملا جوزت هلا سسن را رب

 رل هسسد ولرد هلبس هطساو یرلم دا کهددیردامو لافغا هللا رادعو یک قمراتروق

 هنوب اب داد رد ادا هک عانقا هرز وا ك هنیدزن ید ینسکیا كردبا لاعا
 سن رب رب هدنقح بویع اط لارق یتس ودنک هدکد تبا تاق الم هلبا نویلا بوراو

 ها ایا ودنک هدناف هج هد هسیا شمالک | یغیدارغوا هبه هرا هلک | یسهلم اعم

 و هدک اراطصا هساکع رب اراظتناهراکماجم|ندخی دلوا شملت وطهمادبولک

 یسالماف هرزوا قمل وا لئان رارکت هجات یت دلوا شا باغ ید یردب ندنس هقرا

 رار هلا هالود سنرب نالوا شل راقبج ندسح ءابتفرعم یرکسع زسنارفو
 یسهلح هسا راو یناقلعتم لارف رده هدامناسسا اقاعتمو شمتک هنونا بودرکس

 . ردشمناق لاسرا هن وبا

 هرکص ندک دنیا باج هنناپ یا قلعتمو ایلماف ا هللا رق ایناسا هلهجو وب نویلپا
 هنن اقلعتمو اطعا قنارف نویلم ق ید یونس ندنس هنیزخ هسنارف هلارف قیاس
 ا
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 هدنانیدرف لغواو شمریدتبا اضما دنسرب هتسودنکهدلاموب كردا عانقا هبا دیعوو
 ولغاب ىلا هدهسیا شا عانتما ردقن یه هدک دنا فیلکت ینسعا تغارف ندتنارو قح

 ۳ 1 یونس یدوا زس هراح ندنشدلوا شلاق روایو را یی ولعاد یر

 . ردشمر و ینس همان افعتسا هرزوا كمل رو قنارف نوىلمر

 نالوا یلارق یو بولا هنلا یخد ینجات اناا هلقلراک هسسد هلو نویلپان هتشا

 عمج هدنوباب هللا بصن یلارق امناسسا هدالوالا یدام لئاوا فزوژ یردا

 0 هدک کس ید هتل نام نارتعم اساسا یار دا
 . ردشمردنوک هدنردام راز هاسودرا

 ا ا وات یسماح هادهع لو یرارسنارف قیام اناسا وبل

 ۱۳ ۲ دروک ینکیدنک هب وب ارو كدا الا هحو رب نکیآ رلردبا لاقتسا ۹
 ءوس هدنقح یلالقتسا كنابن اسا هدنوبا تولوا با رطضاو هشیدنا راخود

 هداعلا قوف ولنا 1 لغو هر زسنارف یکیراقدلوا فقاو هننیدنل وا دصق

 3 یح یرابام ودند ۱9 عراق اط فا او كن ان اساو یاشمنا دح

 طارفا ربا رب هلرالوا رطاحلا رسکنم هن رزوا هنانب دوخ ءهلماعم رب هلو نانلواارجا

 نابهر یلاها دارفا هد هسا راشغلوب هرزوا یش احم یخد ندتفلاخ راهظا هرزوا

 یس هظفام كن رالارقو به دمو نطو قر هلوا بضع ا هلش وشل كنهور

 ۰ راد دن ال رض اح ها راک ادف عوب یه نوح ا

 هن واب كنس الماق لارف نوت ا ندنراتع نع كارد هلا دناسدرف الا هجو رو

 دب ردام Hd كن رفا سلام هلغم راقىح هن أديم یاس ۶ وس كن ول ات ی رامانعا

 | دنع ه رام تعاس چاق رب هدن راکدسا مو هرز وا را رسنارف بون القایا یسلاها ۱

 | هدایز اهدرالومناسا هد هسیا شملصاب هنتف هرکصن دقدلوا فلت یردق زوب ىلا شو |
 ۱۳ با ربا مادعاو لتق یرل لارو یراقدلوت اه هرکسندنا کر هلتدخ |
 ۰ ید هنادسنامزوا هتشيا ی هلتسم ایناسانالواالب كوس كا هنشاب كنویابان تیاهن |
 ۱۱ نارفو رشتنم هفرطره یربخ لشزوس داراناق نالک ود هددب ردام : کلوش

 یداوح یرلکح هدا احا یتا القتساو یتسرس كرالوساساو التسا یامناسا نوس

 یر هراما یم و ناصع 7 هدف رط یھ قرەلوارۇم ه دهه دم تروصر هب ییاها بولف

 ۱ زور دنح یراودرا اساسا و هال یراقدنل وب كرل منارفو شل وا یا

 ۰ ید.ا شملغاط هرزوا تامل 3 ا هل | یاها هدنف رط

 . دوجوم یرکسعزسنارف كيب ناسکس هدایناسا نوجا قلا ینک و ا كنم ومع نایصعوب

 ( هد هسا )
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 هودنک یتلارق اساسا اروم سنرپ نالوا ینادناموق مومع ككرلنوب هد هسیا
 كفروژ ند E نکیا رشته ی ول تیم هداعلا قوف یرلادسا هلنط كح هاب رو

 قر هلوا سوبام بوروکی غیدقبچ هشوب كنیدیما وب هلیسفلوا بصن یلارق این اسا
 ۰ یدشعالزت هح رد رب یس هراداو طاضن ا نسح كن را ودرا تینا ی هم هت

 رشن یر همان افعتسا كنلغوا هلبلارق ایناسسا یسا هدنسمرکب كنيحرفا سیام

 هدنتلایا ايرون ناو یدلوا ءوس هدنروص زالوا ف رعل هر یلاها هدقدنل وا

E Eر ها سو 9 اما رک نه  

 هب قص قص هلا ب رح نالعا هب ول هساارفو یدلرب و رار هن راملت وط هدنماقم

 هک یداسک رللوب بولا وط همهم عقاومو یدلدبا ثاشل هاو رج تاکرادن

 یحد یینص یرکسعو یا رد یا ص هب هردن ول نوجا قاعها دقع هال ود

 نوتب هدفرظ تقو زآ كب قرهلوب توق لاحرد نابصع ندنغیدلوا ربا رب هلبا یلاها
 رازسنارف هدنف رطیه كناماسا ایارس یغوط هس رخاوا كسامو یدالباق ینایناسا

 رل زسا رف كر هلب دم | فرطر تقفشو و هد دشا یر ادص هب را هنهماع

 ۰ یدالشاب کل دیا مادعا لاّوسالب هسا رونلو زکلاپ هده ر

 كتم رب تاسالب 3 قح ربغب بولوا جک ۱م نللاع نکا ه دی وباب نوشابهدنحا نار رخ

 هلو رب را كب هدیداو و و ی دتا اطخ كوس هاغع وق وط هند رح و ل القتسا

 یعا هلع ه الکشم ندا روهظ كر دبا راع کود ورک نکل یدالکا ین 8

 تاملعت هنیرالارنج یهداساسا هرزوا كلوب یدابا دع ندنساضتقا یمومان و ناش

 یرلل زد هنوشروف ناه تك اصع 5 ا نک هلاو یدردنوک ۳

 . ید رو صا نوجا
 یک لیسو را دتارلموګولتشهد هرلهدلب نالوان انصع رک سیدی ا رب ہن ارف

 رالویناساو یدریدنلولعهدایز اهدیناصعشت | یراتدش هل ون كران ا هد هسي اراي دتقارلن اق

 قافوا قافوا كردا كرد ى راک هبسهدنا شا هلرلرسنارف هدن رله رام نادیم كوس

 رازسنارفو كنا مادعا بوروا یرازسنارف هخدلو تصرف هلا ماسقنا هراهقرف

 عور, یخد رازسنارفو ماود EEE EE هفرطر هسرولک ولت وق

 یدادتما كلاحوب حنا بودا مارا یناوصا كاز رنوخ هنایشح و هدنلوب كازیکنج
 ۰ یدرشاش هداز كب یرازسنارف |

 هقا و یترفن كنلاها امومع هرکص ندقدراو هدب ردام فزوژ یردارب كنولان

 بلج یتبحم كنلاهاو شم ردا هنویلان ینغیدلوا جات هدادماو هناعا هج رک اسعو

 هلا ودرا ین دم هننکب داد آتو اک ET زس ص كن رالارنح زسلارف هرزوا كما



 سوگ ۲۰۵ =

 اا راوهظ ید نویلنات "یدناصشمرک تنیاتسو تدور هنلسهرا تس
 هدهسیا شمالکا ینغیدلوا یفاک كنهبرکسع وق یهدایناسا وشراق هب یم ومع ناصع

 ندنکیدمر ولا هنشیا چیه قم وقوط هراودرا یهداینالاو ناتسهلو اجالادو ابلاتا

 هن رالارنجو كمر و تراسح هفزوژ ناه قرهلوا راحود هارطضاو هشدنا مظع

 هوک ندنوک هسیا لالتخاو ناصع یدلوا لوغشم هللا كمردنوک تالعت تم

 هتم لوا بوترا یتوادعو تموصخ هرکیدکی كنيف رطو یداوب توقو تدش
 . باتک دلج چاقر هکیرلک هعوقو راهلماعم هنابشح و ردق لواو راهلناقم نکنا تشهد

 لصت یرهش هطرق روهشم كن رک الع زسنارف زکلای و زامل واف رعت هلقمزا

 هدب وقح ندتناسناو فاصنا دودحو ندتعاطا رادو یراکدسا ب رنو تراغ

 | ولرد ه ین راسومان و ضرع كنسلاهاو یراقدق ءراناح ردقن هنارادغو هناشحو

 . زاعابط رلکروب هسلوا نام" الاجا یرلقدلمق لاعاب هلهج و هن یناسصو هزحو تسکش

 ۱۰۱۷ هاش و راوطا درن هکهرازسنارف نالوا هدنساروعد تس دمو تب رح وش قاب

 ۱۱۳ یاب هما را هدب رومعم هو :یدلوا بارخ لایا هن هل وب یشن
 . یدناپ وب هناق رساترس ایناسا

 . یلارق ابناسا الاب هجورب ندنکیدریو تیما هدايز هنسه رحم ٌةوق كنابناسا نوین
 كمروع هلا ینسافنود ایناساو كنا طبض ینسهناسرت سقداق یک یيدتا افعتسا
 ۱۳۲ ویو هیقداق درایو یدصعا قوس ودهقرقرب هتناع لوا هرزوا
 هلباقم هلا بوطندلحاس رالویناسا ندنغب دا واشمالپاقلالتخا یف رط ریه كنامناسا هسیا

 یسامت ود هسنارف هلکما هقولب ا ندقجا بولک ید یراکلکی نیاکنا هدانا یرلکدتسا

 رفظم هدنسلامش بناح كناسناسا رازسنارف هدناوا یی دلوا روح همساست هرالوماسا

 نالوعوفو هدنهاکشد هدلب مان ناب هدنتهج سل دناینعل هدنس ونجباح هد رله دیا

 یسودرا زسنارف ر ند رش كس را 5 قرهلوا بولغم هد ه راح كوس ر

 ۰ یدلوا روبح همیاست هرللویناسا هدنسکیا یعرکی كنبحت رفا زومت

 روفو ساب ردقلوا ید هرازسنارف هسیدر و تراسج ردقن هرللویناسا هعقووب

 ران دالاشاب کماکح یرغوط هنندودح هسنارف ندف رطیه یرلود را رسنارف هاکمرب و

 .یدلکح هنسهداب ه دارم ب رق هدودح بومه روط هدد ردامقت را یځد فزوژ لارق

 هنعالایاقر هلا تراج یخ د یسلاهازکت ر و ندن راتمواقم و تام هلهج ولوا ك رللويناسا

 ایناسا نوجا دادما هرالویناسا یسهیرب رک اسع زیاکنا هقرف یکیا هداننا یرلقدالشا
 بویمتساققوصررکسع ینجا هتکلم نورد رالویناساهدنراقدلوقج هقبج هناحاوس

 هزیکتروب كرا هقرفوبو افتک | هلبا یلوبقو ذخا هرج تاوداو تامهم ندرازیلکنا

E 



 هره كسش نوا یراهقرف نملکنا کیا و هنرزوا یرامنا راطخا ی رافلوا قوس

< ۲۹۵ Bm 

 موم هنرزوا رازسنارف كرهشلرب هلبا یلاها بوقیچ هزکتروب هدلاح یرلقدلوا غلاب

 قود بولوا رفظم هدولرتاو ۳ ینادناموف كس رب ندهقرف يا و رابدتسا

 ص ندرله راح كەت قاف وا چافرب یدا لارنح نالو ترهش ولد نولكنىلوود

 هیعحر اب ولغم ول وژ یارنح سنا ر ف هدهمیسج ۵ رار نالوا عقاو ه دا مان وري٤ د

 هناعتسا ندسوانس یلاربمآ هبسور نالو هدننامل نوبیل هدانئا لوو اوا رو
 هشدل وا ید یدیما دادما ندفرط هقشد تبولوا شعا عانتما ندهناعا هدک دا

 هحنجوم هلواقم ییدلبا دقع هللا رازبلکنا هدنرخاوا سوتسعا ونوژ لارنح ینبم

 ا رار هلبا یس هس رح تامهمو هحاساو رکسع كردنا ها یزکترو

 هیاخش "الماک یخد ایناسا هداننا وب ردشملتروق بوقبج هناحاس هسنارف اک ار
 چیه هدنراهعطق نیکتروب و ابناسسا ین هدنسهر زج هش ایریا هلیسلوا شلدا
 . ردشمالاق رسنارفرب

 یراتیقفوم هبهظفاح ینیراتیرح و لالقتسا هلا تکرح هناریاد هلهجووب كرالومنابسا
 كتک رح هنیرزوآ تامرپ لبا تک رح هسرزوا تموکح رب قرهلوا تربع هە راس للم
 ۱ هدلتسم وب یکودا توف كوس رده یداحا كتلمر و ی دل واقرف كوس رده هدب

 ۱ ندنو تلخ ااا نالوا راربب ندننایدعت و لاظم كرلزسنارفو یداشالک | لزوک كب

 . یراکفا قملتروق بوقبج ندنتلا ینیردنوس كنولان كرهناتراسج بول | سرد
 ۰ یدل و توق هدن رانهذ

 | هدنلفاګو سلاح هنا و هس رز وا هلماعم نانل وا ارحا هدنوح یسابلماف لارف اا ساو

 » خدا رو E كناسنالوا ببار هدنقح ی راد ادناخلارق ما كناوروا هتشا)

 نارا یخ نا یا یل ر تا هدنششوب تیلرس رب هدهسنارف یک ل

 . یدلوا رولیدیشیا رازوس وللوب ( ردیلچآ ی رازوک قترا
 . هسنارف كرللع ضع ندنکلام ابو یسهمرک هامور كن رکسعزسنارف هذاا لوا
 اکتشا ندنتایدعت كرازسنارف ییردس بونافق هارسر ایپ و یسلدبا قاا هنکلام
 . یدشمرترآ یلاعفنا كرلولایرتسوا ید یمعا وتسلور هدننمض

 هقراعاد یتح بوسرول هدنزو قلتسود هن و ان راحات ورندتف ور یتلود ایرتسواو

 رادهصح ندمومع لاعفا شدلوا شملا باجا هنهباعرازیلکما هجایوروا كنسهعقو

 هلا ولهرتلکنا ًابفخ هن هدهسیا شملبا هرباخم عطق هلبتلود هرتاکنا كرهنیروک یک
 هرکو ب ندنکو دا دصرتم هتصرف نامز هرزوا كنا مايق هنهبلع هسنارفو دحتم |
 . ؛دعاقرب ینیدلوا شعوق هیارجا عقومو یدالشاب هبهیبرح تاکرادن هغچآ ندقیچآ
 . یدلبا عالبا کس زود زکس ید ییددع كن اع هحنساضتقا هدیدح
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 قرهالوطیاوم ضب ب بوق ح ا E گر مرکب كن رفا زوم نولان

 لاعهاو 11 نالوا لصاح یالوط زد کو سو کمم كنمراشیا ایناساو

 یسادرف بولک هسراب هدندرد نوا كن رفا سوتسغا قره وط موتکم ینس ورد

 یلود هیسورو یدتیا لوق هنیدزن یارفس نوت هلیسح قلوا یتدالو مو
 ا یتیدلوا كا تلالد هشیدلوا لاک رب كقافتا به راربخ ینیدلآ ندنفررط -

 ۳ نوت لوا هرزوا قمالکا یفیهل وا سالم ندقل ضاح و كتلو ایرتسوا
 فغا كنج هلمزب هن ) اباطخ هکننرتم یسیحلبا ایرتسوا نالک هکیربت رار هلا هرئاس
 و كلود ودنک كينرتم كحد ( زکسرتسیا قغادلآ یزب دوخای زکس هد
 کردن هس رح تاکرادت ردقو هسا هل وا ) هتنرزوا ا ناس ینغیدلوا یت ۳

 زک هیلام روبهدیا راتف رک هبدرطاخت ینهلاصم ماو راچود هشالت یابوروا نوتب
 دل وا یطفم كناکرادت و كينرتم اباوج هنشعد (روتهدک تولوا بارخ یخد
 ردقوا یدیساوا طفح زکلای زک هم رحتاکرادت یک كکیدید ) یخد هدکدتنا ناس

 ی راع ا ا یتیدنلوا بهت هتیداجا هدعاق ر ی یدزعا اضتقا لیت
 رولوا یا هدیش نالمای هو رولک مزال كلدهزوک ی ساتم تقو قرهلوا

 ۶ ۲۱ بوط صوصمالع ناوجو ییج رکسع و یرادت هرخذ و تاهم اما

 ۱۳ ع ندرف كس زومرد ارک ودرا زافل وا تعراسم اا

 هع رکسع دوجوم مساوا قجهلآ كنروا ندزس ردراو زکیرکسع رووا

 هرکسع ردقوبو زالوا تکرح رب هنالقاع هدوب می ءوالع اهد رفن كسب زویترد
 رکسع عم رفن كسب زوب هیابناساو قعوط هدنیه ولتیهرب یمودرا كو کد جاتحت
 ۱ هلعءاس ردفاک كماعا رره هدیدج تارف كس زوبکیا نوجما کمردنوک

 ۱۱۰ گزرنا یوا تاعر ورک هدعاق كس اریز غجهلآ كنروا

 شا تدوع هنیرانامز قلدابرابو زرونلوب روبح هفمردنالحالس- هدیراقجوچو
 یندت زکتراشو لزنت زکیرلوسماقو هدقلوا ناشیرب زک هبلام رار هلکنو زرولوا |

 ۱۳۲ بر هرکی رفت مدیا شارب ندر ردن تس هرانو ردهدکعا ۱

 ۳۳ ۰ ان ااا نالوا هدنس تلود کیا یبهیادهع خروسرتپ یدکید |
EL mond 

 ىدتشملاق یراتفک یرلاضف وزن وزیاوون وا ر زکلاپ ردشماشازب یوعدو ضرغر

 ماتخ یسهمان هلواقم ولنتنوف نالمای هدننوا كنلوا نیرشت یسهنس ۱۸۰۷ هدهران |
 مهتسيا یر ندزس یرعغ ندهلماعم قح هلوا شخا تنماو تحار یدرو

 ( مدیا لح نارد هک یل وس هيا راو یعراو تالکشم هنوکر ب چیه هدنمهرآ |
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 ,OE 0 ات یاها اردک ,مرلبا ترش هب همظع تاکراد هد نوجا قماقار

 0 هیرفس لاح لصاماو هنلج كنسودرا نیر ٌةعمتحو هننرالاکاو ماکحا

 ینتقفاوم اکب كهيلاراشم ارز زکتسرولک اب نکل زکس و و ترور ۱

 9 ناما 9ک ند لس كن ورو ندنلاح كنا ور وا معاف هلا هطاستحا

 لاوحا ردقحەلوا هب راحتی هجبتت تولوا لاق قمروط دات لوا کرک شاو أ
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 2 ۰ ۳ ۰ ۶ ۲ ات ۳
 تاسا یغدلوا هد هضرعل ا ثاتل ود و ماف هتمد هن ربت هن كس رم هلکعد

 را ۹ نوا نکعا ناس یغدل وا عفاو ییمح .E هدر ر ۳ ی نوجا

 هدکل رب دا عمج راودرا میسج هدام وب و هداجیلاغ زکسرولک ای ) هبا ز زاغا همالک

 نکیآ كجهدبا مده یراهعلق یهدایزلیس و هناکشت راودرا 9 ید شا تاب

E SSالاعا ان /یتاممصت نالدا  

 برح ههبیسورو هزس لاحرد یدیسلوا مههیشر هدصوصخوت رک او مرولم
 رب ادب اب م هتسسلا ققار هدنلا ه.ش یابوروا هب ر لاصم ارز مد راحا

 وس زکهسردا نط ود ردتصرف تقو كح هدا موحم هننرزوا هسنارف ردنوجا

 اب کر ل مدا لقاع و ل زکروطاربع او ك زس ورکس ر واوا شعااطخ
 ناسالا نوس بولوا ل اعفنم ندنالدبت نالوب عوقو یناکدازلصا اناما نکل مرونانا

 0 قرهل وا رو 9 دف زس را ردهدقم ر دل وط هلا ها راکض رغ راکفا

 هلاح زا هل تست وب زد ؟:هبسردنا رادهصح ییاخ ه کیا رطضا تو رز دنلحالس

 هحاصم هظفاح معا باط یر ندزس هک مرد رارکت ردو موفروق ندا

 زکهسرلبا ماود هتاکرادت طقف مهتا یئرب ندزس هقش ندهناحلصم ءهلماعمو
 ههش و كش العا هنغ دل وا قا ثكملضاه و قوه نانلوا هدهاشم هد رلهب را یمدقم

 ىن ەىقىقح تس كنایرتس واو ردشعا مالک مح ود ) زرولوا شا توعد فرح

 | كىلا فیلکت هب وایرس وا ین ما دص كىتىلارق اساسا كفروژ یردارو قمالکا

 ّه O هنسحاب | كەدەناو هرزوا

 یسهماخ بوتلو هدطض ك رکن هسا رف يلاع زکا كناسورپ كدەتقو لواو

 یسالبوط كنه رح وق هننرزوا یناعوقو ابناسا نکیا قلعم هنسافا كنانیمضت
 اس ور و یماها هدنف رظ هننعم تدمر كنهمرح تانمضا ن ول ات هلا كرد یینموزل

 ه را هلا ایرتسواو یسماماس رکسع هدایز ندرف كم زکس قرف كنلارق
 مر و ودرار یک ندرت كس ییا نوا قرهلوا قفتم هللا هسنا 1
 وشا راد هنسمل | ها ینکلام اسو ر كنب ع هس ا رف هاسهشخ طا ارم

 دا هل واقم رهدن رخاوا ی و نوعا اا ۰ ۸(

۱ ۷ 
ME كاپ 

۱ 2 
۱ 
۱ 

۱ 
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 با

 ۱ ا او
 رده دو



 سی ۲۷۰۸ =

 یروطارعا هسور هرزوا كمر و رارف هنسهمساقم تروص ثكنهماع تلودو

 | هسراپ و وب نوا ندشیدئلوب هدنسوزرآ ثامشروک هایسودنک یردناسکلع

 تاقالم هلا یردناسکلع هدنسهداب تروفرا هدنجنا لولبا رهش هدکدتا تدوع

 . ردشمر و رارق هرزوا كمما

 كلام الاب هجورب هلتهج ینیدلوا دما ان ندنساه كنهیلع تلود نوا کوج

 یدیشمر ورارق ههمساقم ییدتسیا ینسهعطقلیا مور هسیا زال واچیهو یهنامع

 هکوسلاح یدیشلوا راتفرک هلاح رب ولهرطاخم كب تقولوا هساع تلود مقاولافو
 ولکلهتوب یکی یدلوا شمروک راهطرو قوج كب ردقهتقولوا هلا ینادمص نوص

 لاعاپ هلقلالوق هبمالسا ءوق یهدلا مور تقولواو یدا قجهروشآ یخد یلاح

 ندهیرصم لحاوسو هبلغ هرانمهلوک بوراو هرصم یرادقم رب كراولن مع نزک
 هنسعا لکشت هب وق تموکح دات رج كناشاب ىلع دم هلا درط یر زیاکنا

 . یدبا راو راتکب قوج كب رواکنج و راکرادف هلبوب هدبلبا مور و رایدلوا
 یدروبمر و نادم هنلاعا نسح كرانا قلزسماظتنا ینیدلوا راتفرک كتلود طقف

 هنشاب كرادملع به راولناع ولانموب یک یرلکدک هنفرط ورب كنهنوط رلولهیسور
 هراحرب هجردقتو و راکجهدنا ناح لذب هدنروغوا نطو هظفاح بونالب وط

 دیهش دوخای یزاغ هدنروغوا نید ید ندیلوطانا یم هنفج هلوا شملجا هشد

 . یدبا راکجهدک هىا مور راییادف قوچ كب هایتین قلوا
 ل ور ید یخ ناقلاب هرکصت دک دتبا طض یلعخ هنوط راولهسور هدلاحوب
 ناب هل هنوط تیامنو راقجهلوا راچ ود هنافنت نیم زا جراخ كلدهجحندبا الیتسا

 یدیاراقجهلوب بارخو شوب اپارس یرلاروب بویلاق هلیب یوک رومعمرب هدنسهرآ
 هرزوا زرطوب یخد راهناقمو هعفادم یراقج هلوا راحود هدهنسو كراولیرتسوآ

 عاسا دک هامورو ىدا قحهارغوا رازسنارف هالب كوس كاو یدرولوا

 اط یرلقجها غوا هدقلدوان را هدرا هس ر و دنا الاتتسا ینتلایا هروم هلسهناعاو

 پب رص ردوا NE اوروا ارز یدا لکشم یرلملروق بوةبج ندنرله راح

 راهروانم یراکجهدا سرت هرزوا برح نفو نمهروک شيا هلشال هدراغاط

 كم زوب نویلبان اعقاو یدبا زامارا هشيا بولطم هجورب هدنرلهب راحت غاط هلبوا
0 

 ۰ یدا ضان دنا

 2 ااا ورک ردفاک للدوش هتنکمو توق هج رد كراولناټع هدنلرضعلؤا

 ۱ یدشعا هفاخا ییدنفا بج امدقم ود مردا طض یتادوا را هد وردنوک رکسع

 یعولعم یلاها راکفاو راوطاو یلاوسحا كعقاوم ىدا راو یشاکای هدنوب نکل

 نوا )



 لا ۲۹۵ =

 قرافلاعم ساق هسښاوب یدروبهدیا سابق هتسهعطقر كنابلاسا ییلدوانرا ندندلوا

 هرکص ینکحهلس هلوا توافت و قرف قوح ردقن هتکلم ندتکلعو هتام ندتلم یدا
 . مردانط یدلوا ردا مهم هدنناع وڌو ااا ید ار رک

 نما مدق هن ویا ان هدکد تا تدوع هسراب ندلوبناتسا ینامتسا سس هدناواو یتح

 هساتىد مت ناح ۴ همامع تلود هک رد هدنسهصالاخ ثنسهحمال یش دل وا

 كراناملسم و هع دق تاداعو هقتعترهش رولس هروس نوز واكب لاحوب طقف رد راح

 قرەلوادت هثدل وا فالتخار یاس یرلهبعسط تع نالوا رااح ور ر

 هس ورو رانمهروک هتنرلالماف ودنک کو ا اقا قد رکاب
 یفرصت و تلف نکل ر ولس هدا راسا یاتسکرت هسلوا یسغق ندنراتلود هسنارفو

 .ردشملا دعو قد ره ندراناشسرخ یرلولن امع مالسا ند ار ز ررلکد یال و

 رواج درک و كرار نانلوا طض كرک و رارروتوک هنسهج رد تداهش یهشد ترک

 ا نالادتو تعبیه ااع یا ی
 هسنسه كحهدبا روس هراید كرت دوخاپ دونانو وحج نوت نوت یرلنا هبلع ءان

 هد وروشود لالتخا و فالتخا هسرلحا هحبهذم و هد عقاولا رواک مزال كمزا

 رولوا لباق یرلفلا هلا هدلاح لوا هسلرب دلاق راهدرب و دس یهدنرلهرا هلرلتلم راس

 ا . ردجوک كب هدوب همنظ نکل

 اناساهدیللا مور ینیدنل وا مابق هنسارجا كنهمساقم نالوا ممصم هر زا

 كرهداروهظ رلهلتاقمو هبراحم لوهګ یسهحشو دیدمو دیدش اهدو هش هنس رام

 یسهعطق یا مور هدنرودو یدبا راکرد ینحهلوا فلت رامدا رسیاسح ندفرطیه

 هدناما قمشالقای هلوسناتسا نوسلوا هسرولوا لصت ره یدوب نولوا جرو ج سه

 سا یتحهبع وا هنس 4قتل وب هسنارف اما یدا راپ وا هنس ەق وب كنولهسور نالوا

 ندددرتهنب نکیاشهررو رارق هنسهمساقم كني امور نویلان هيلع ءانن یدناراکشآ
 زرا یا قوا اا ضوصا لع یدما هدکبک هرزوا یت توس رو
 كنهقبتلوب یسهیمسج تاکرادت كنولیرتسوآ هقشب ندقدلوا راچود هددرت هدایز اهد

 ىدا م

 تقو هن هنسهلاکم هیسور هرص هرا یدنفا بح نکیا هدنوناب نویلان الاب هج ورب

 هاهو رولک روطاربعا اس رق هکدسا لاوس ندنف رط ولهسنارف ود ا
 ندا ناي رج هدنسهرا كروطاربعا کیا هکوبلاح ىدا هدقادووآ وند رولبر و رارق

 تلود ارظن هلاوحا قاتسو قانس هدهسیدبا لکد مولعم هضخ تارباخو تالواقم

 یخد هساک هسراب نوبلان روطاربعا ندنغی دلشالکا یی دلوا یرلتبن ءوس هدنقح هيلع



e ۲۷۰ ریس 

 یک ییدرب ولا تصرف تقو یراکدنزوک و راکرد یرلکحهدیا تاقوا راما ردق

 هب وزاب یتوق راو هحهماع تلود یثان ندقلوا ا ی دل وا لهس هلا ونک

 ندقمشلاح هراضحاو كرادت یهنکع باسسا نوجا هظفاح یتسودنک هد وروتک

 ندهلع تل ود فرظط هبقامعم بودا مه قتلاقدو ید الکو یالّقع یدا شملا

 بترتمکحهن هبهدامرب نابلوا لثلاب قوم هلبوب ردیهاظ ید هللا هداموب یتیدلوا 0

 ةاقالاما ی دل هم یناسماش یدنفا ىح هدانناو و ۰ ردشمزاپ ناوحود ( رول هل رب دتا

 ینابماش هدک دنا تیاکش ینالوط ندنسامهلوا ترشابم هنسهلاکم هبسور زونه

 ا ا الأ شلک يركسع جنا ندیلوطانا كنهلع تلود هدناواوب )
 لواهبا كنولهسور ردراو یرکسع كس یم رک قحا هقش ندنراظفحتسم هعلق

 ی وهسور زعروطاربعا کیا هل وب لاح زرولس انعر یتتوق هجرد نالواهدیلاوح |

 ود(ردشما رخأت نوحما كنوب هلاصم هتشیا یدلبا اضرا هرزوا كما هراح |
 . ردشمر و باوج |

 یراهاماعم نالوا هدنقح هلع تلود كرلزمنارف ور دروهط كنسهلئسم اعایسا

 نکیاهدکعا اعد هناا وع 9 ك ول ات یدنفا ی ندنکیدتسا E هر صر |

 ینکیدهل بوس راز وس یلترا رح یلترارح هکین رت م كن ویل ان ینوکت دال وكب ربت الاب هج ورب
 لا رشم هچ راپر هلبالالدتسا هنغی دلوا تنیایم هدن رله ايم هلت ود ایرتسوا بوروک
 شالقوب ینرلزغا كنسحلبا هیسور هللا كينرتم نوجا لاح هاا یرفلفا

 هطاصم نال وا لصادصقم ا اھ قعارا عامه ندنش دم هلا هتشر رس هدهساا ۱

 ۱۱۰ ۰ نرخ ات شا بوهیروک هلا یاماش هرزوا قمروص یتسهدام |
 ندزسولههسور ) رار هلارارکت یتراتاکش نالواهدنقحاشاب یلعیینلد هت یحدوا

 یداراقبج ربروق هغروبسرتپ نوجا كلوب رویتسیا ینادلب ضمب رکیدو ینادغبو قالفا
 . ردشعوط یو هجا تقو رایما هللا لعلو تىل هنب ويد ( نوسلک یناوج مهقاب

 یراکدتساهلرلزوسولل وب زب هرز واهراخم هل عر وبس رتپ یدک یتاملعت كسل ا هس ور

 كعا داخلا هلیس و یهدامرب ) قالتا ك رالاش وا ۵ طنرس هصق راب اثم ( قلو هنا

 ۱ راعشا ی دە هماع تلودو شمالک | یدقا یک یغب دل وا تاح ته>و ه راح یربع

  ییددع كنکراتم العف هدنتکلم ولهسور طقف یدرولیشلاج کمال ریو هتشررسرب

 ۱ رسدنسهلب و هلتسل وا هدکعا قوس E 4 ۹ نیک هی اح نادش رار هللا نالعا

  نددنفا بم تفک تونم ریدتنا بتر مکح هزار

 | ینعل ییدتا ۳ سرمه هدلاح ی مش ی وصا كناب وروآ ) مالعتسالایدل

 ۱۱۱۱۶ اقام انلک د یوتحو للم نونافو لود هزاوم.نالوا مولعم یرامدقم



aطب نفت  

 N ا ۷۳ ۳ و هممسج هعقو ر 42 هدل ومناتسا ها ما لوا

 ۱ الاحا مدة ندزمشرک هننالبصفت كنو یدضعا لدس هب وس نوت راکفاو لاوحا

 ۰ مدا ناس یه دنلوب هدروطو و هر فن هماع تلاود توو لوا

 # ه رضاح ا لاج ا 3

 رکسع مومعلالع یخد همالسا تلم بولوایهرکسع تهر لصالاق هلع تلود

 ا ن مالسا لها نانوط حالس ىلا هسلردنوک نامرف ههر ره ندنغیدلوا

 ا 2 نطااس قالساو یدراردک  هبرح عقوم بودر کس هانازغو داهج

 | كامیکا راد نامظعا ردن راد یدرل ردا رفس هلا نوب اه یودرا

 | هلا مرڪا رادرسو رابدلوا رد هلا نواه یودرا قرهلا یاونع

 | یرب ندارزو هدلوساتسا ی هدنوناه اتار كردار تک رح .تلود ته

 را ید كنلاحر همناوید بصانم یک یی دلاق تولوا یماقمکاق یمظع ترادص

 یرلهر یدرول روک هدنوناه یودرا شا سه طقف یدروسلو یراللا و

 یودراو هغلوا یلذوفناهد ندنربلصا رللک و ایرتنکا كلردا تسها سک راتلاکوو

 . یدنوط زو هغلو لزتت یراتعا كنسرات رومام نواه

 O لر یران ع یونعم كنسودرا م ۳1 رادرس ا قل رط و

 ۳ را ۱ a i قو تب نرو

 ا غ رع كعاحنس مه قرەلوا یراح هدنف رط سه ثكتهسو رح كلام

 نوع ه رعسع هرادا ند وا هدنلا تلود تادراو هلو :رطا یو رگ

 یرارب قوج كنهسورح كلام یرلدءرکص نکیا زالوا جاتح هتعجارم هفرط رب

 ۱ هس زوج تاسصو کز E ردو يدلتتسا هب وب اھ یودرا هلغلاق ا هملغتم

 . یدلوا نما دنا لیصحخ

 هم زخ ندرانوب قرهلوا ندهزاتع تالاا لصالا ف یرلقاحوا بغ : هک هل وش
 . یدزالوا هدف نادنح هلالاتس

 هلغ هرلنا اشاب لع دم ددا او بولوا هدنلغت «یدالا ككرانمهلوک ییلایا رصم

 ندقدلوا ردا مادختسا ه دعم هللا باج ی هیفلا یاما الا هحورب كردا

 | ضع بوشیراب ید هللا راهقرف ر 1 هدنلناوا یس هنس چوا یعرکب وشا هقش

 یدیشلر و رارف هلا ناف رط ءاضر هنس راتماقا هدنحا دلعص ۳11 ها طا رس

 لالخ و ىدا یا خم ك میاس ی همرح هللا ك قوز نداما یتح

 هنر هلغلوا توف كب نیهاش نالوا یسر كن هدام یاما ۱

 یدلردک تعلخ کب ماس ندنف ECR 0 قل وا تو هب هف رق وب



 هی ۲۷۲ تی

 لع او شلوا فرطرب یبهقاضم هجهرخذ هلرصم بولا لو د وو
 نم هلوک نوتب نوتب هدهسیا شفلو هدکمنا دی ازت هنوک ندنوک یتوق كناشاب
 E EE هب هب رصم یاصا کدلاق یدبا شمامهلدبا فرط ر یسهلئاغ

 بولطم نوجما یریم بناح ندنوب بوک یرلهدرکر س كناشاپ یلع دم هنب رب
 کا توق لامکتسا اھا لع دک ہدرو یدرومسهلوا لصاح هدناف نالوا

 ۳۲۶ «واه یودرا یهدلا مور یم هتفیدلوا رومأم هب رزوا راباهو
 ۰ یدیشمامهلوت توق ردق كحهدیا بدا یراماهو زونه هکوللاح یدزامهلوا
 رثات مظع كتهمالساتلم یدادسنا كح قب رط هلیسالیتسا ینیم رح كرايباهوهکدلاق
 كردي نطو كرت مارک تاوذ قوحر ندنسلاها نمرحو یدشلوا یداهلاعفاو

 ۳۳۰ تم ندننافس داراساهو بولک هلوتاتسا یمکو هرصمو ماش نمک
 ندرصم جاش برغ اذه عم یدا رحتمو برطضم هسلع تلود ندن رلکرلکهدیا

 هدا نیصعتم هورک ندنراقدلوا ردیا تدوع هلبا جح یافاو ردک بوک
 نایب هدعباس دلج کنوچ یدروللوب ناسک هجیلبخ ندوک یتریغ كرابباهو
 99 رب نالوا هورکم او یفتم اعرش یماسا كشاهو تهذم"هرزوا یتیدنلوا
 بصعت طارفاو ولغ هدنید ما یتعی تراسع ندکعا داقتعا ىلج كرش یرابش
 هدرلهسا داقتعالا سو بهدلا کلام یحاح برغو ندشدلوا تلالضر هدنلو

 ود تعد كرل اهو نادنح هدیرودنک هاست قلو هد ودب لاح یژکا

 ۰ یدرلروبعا تعنام هرانا ندنیدلوا ثبئدم تالمح و رانآ یرلکحهدبا ضارتعا
 ید سانیتسا صعت تاوذ للخ رب ندنساملع ناتس رع صوصا یبعو سان ض |

 بصعت طرف درج ردا رظن عطق ندنراتلالض نالوا راکرد هجداقتعا كراباهو
 5 یتساروب یدرابا نیت ی راهعقاو تآ ارجا بوقاب هتیراتک ر ح نالوا دوهشم هدنلوپ |

 نا ینمیاقو یسهنسچوا یعرکی زوسیکیا كس وبشا كنيتربج نح رلادبع نوما حاضیا |
 ۰ لهدیا دارا هدماقموب هلهج و هصالخ ییهرقف ینیدلوا شمل زاب رتاد هرایباهو هدنقايس

 ندح یسان راساهو یرصمو یعاش جاا کر هکر د یترج هبلا یوم خروم |

 ارز ردلکد هل وب هسا لاح تقشح یدالوا عطقنم كردبا لیلعت ويد رویهدیا عنم

 انروزو لطو لمح قحا رایدع | حم یرانلک هخ هرزوا عورشم قل رط راساهو
 هکوبلاح رازوبهدیا عنم یرانلک هلراتعدب ییدما زوجت كعرتش یک هحلسا لحو
 اا راساهو نایدتک بولک هتتسو كرکو هنس نک كرك حاج هر راغم
 کمو هسدم هلتهج یراودلوا ج یماشو یرصم جح لفاوقو یدعا

 زکلای قحب وا عصقنم یرل هرصو هفولعو هقدص نالوا یراشعآ رادم كنسلاها

 6( و ژ

 ملا تدزغ هموم نما هدرضم لصاما یدلر و رانا دف یو



e ۲۷۳ Ba 

 رصم ورلیدقح ندنرانطو هل رالابع و دالوا یراسبولاقرانابلوا یراداربا هدلو وب

 یلواو دایرفو تاکش ندرلساهو و هل ورناتسا یخد راضعب راب رک هماشو

 كنمرح هدننمض قلوا لئا هنن راهفظوو تمدخ یک یتلاکو تشارفو هتسرا دارا

 راس اهوو رابدل وا ردا دادمتساو هناعتسا ندتل ود نوجا یصالختسا ندنلا راس اهو

 ندرتاک ینویو رایوس ییرلکدروتوک بولا ینارخدمو تارهوح یهدهف رش در
 لوقع ندنطالسو كولمو ابنغا هسا یرلنوب رایدنا رايا هاکح هرزوا قلوا

 ندراکزور ثداوح دوخاب نوما قمالق هنیرافاخ هلایصرح ایندای ییاحا هفیعض

 نوجا قفلوا لامعتساو فرص هداهح صا هدتجاح تقو هد ولاق ظوفحمو نوصم |

 ییدلوا هدکعا دیازت رانوب هلا ماوعاو ننس روم راشمتا عضوو لاسرا هیاروا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ین رلنوب ایوک یدلوا ثداح ینعم رب نایلوا یتقیقح هدلاح
 زد توا لاصساو دخا ندارو كران | قترا بولوا نا

 هدننابح ردارم ندنو هسا مالاسلا و ةاللصلا هلع ی یدلو رارقتسا هدرانهد ۱

 یرلش وب رک او یدا راذمامروس تیغرو لزتت الصا هلاوما راخدا ید نکیآ |
 ارز رددساف ځد و هسا راشعوق هاروا قر هلوا هقدص ةع همالسلا هللع لوسر |

 كسان لاوما هقدص اریز زالوا قبال هدجم لآ هقدصسو هيلع هللایلص مرکم ی
 لاح هسا | داش اب دّسا نی ندقلا 49 دص یمشاه یو رل دز وس ود ردخاسوا ۱

 روما قح بانج یلام اریز ررلکد عافتنا هرکص ندنایح هسخوب ردعافتنا هدنابح |

 ۱ ثداح هلسس لام به ثئاسخو عاف هدا دو ردشعار هرزوا قلوا نداسد

 هد رخا هسا رونلوا فرص هنام بولوا حقو تخ هاذ دح یف لام طقف رولوا

 هسفو ردهلعاما هتتسو تعل رشو قیدصت لاو تو رولوا ناعم ید

 | ارقف هدب ودا راخداو عضو هنسهرخ كنآ یلامو كتا تفلاخ هنیرصاوا كن آ

 | عضو هباروا یرلنوب رک او ردلکد هللا كمللا مورح ىن راقحتسم ندنجاتحمو

 | راخداو ظفح هرزوا قهلوا هناعتسا هدداهج سا هجاملایدل هسمک ندا راخداو

 ییرارارطضاو جایتحا تدش كنک و ام مرصع هکزرید ًاباوج اکوب هسربد مروبهدیا
 نوجا لاوما لیصحن و رایدلوا روبحم هیهحاصم هساطعا تانمضت همادعا كدروک

 یش ر ندنارخدم لوا هن رایدتبا قییضت كد هیجدیا راچود هرقف نایاعرو راجت
 هده هببوبن رج نی؛سیفت یهاوج ضعب یک هدنرالا یخد هدلاحوب هکلب رایدلا
 ندنارخدموب یدلوا عقاو یرلکدعا فرص هنیرل همهم روما هدبوردنوک قر هلوا
 بويل وا عفتنم هسک هیسادعام ندنرلکدتبا سالتخا كننشاوط نالنید مرح تاوغا
 یاهو تیاهن یدبا هدکلوا ندقلجا ارقف هح نداملعو ندلوسر دالوا هکویلاح

 ( تدوج خرا ) SY ( نما دلج )
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 هل رافدنص نوت فاع ES توانا رخ دمو یدشا الاتسا یهسدم

 قوفو رلحاق هڪ نا هلاد رو توفایو سالا ه دن رلحا ردد وص ی راقدشاط

 . یدلوب تباهن هداروب یال لش رک ۰ یدبا راو یخد رانادعمشواتمق عا هداعلا

 ماش بولوا هالاغ لوس رب ههبع تلود انعمو "ةدام یسهلئسم یاهو وب لصاحل ا
 ماش هاهجو و یدلاق یمکح كنبصنم جاح تراما نانلوب هدنسهدهع كنيرابلاو

 یخداشاب ناس نالوا ینلخ كناشاب رازج یدلوا لئاز یتسمها یسا كنکليلاو

 ۰ ید لوغشم هلا كمشکوگ بوشلرب هدنتلابا ادص

 ندن رلاغوع رادلدب زباب هلا ه ردقلاوذ هدنف رط شعص و رار حک هلا رلرما هدہلح

 تلود بولوا لوغشم هلا مادعا CRT اا كرلارو ورندتفو ر یشات

 كتلود ورندهتوا هسا هدنراغاط نازوقو هدنغاط روک یدرازامارب هنشیا كتلمو

 ۱ ید لکد یراح یمکح

 یس رب ندنراجما هدننافو كنلاو قر هلوا ادم رانم هلوک وریندتقو رب هددادفب

 یدزامهلوا یراح یدوه كلود همام ید هداروا هلغل وا تداع قلوا لاو

 هنهلع راساهو هلتهح و توشاق رادتفاو دوش یسا ید هدنرابلاو دادغب هام حم

 ۰ یدم هل روک بوق تک رحرب ید ندف رطوا

 ندبلاع باب بناح ید رلبلاو بولوا صنمرت مهم كب تقولوا یلللاو مورضرا

 قحا ٠ یدارونلوب زاتم هلماونع یرکمعرس قرش ایرنک او روللوا بصن و لزع

 ۰ یدا فورصم هبهعق وم هظفاحم ۳ یتوق كنرلبلاو هلغلوا دح رس یساروب

 یفرط نوزیرط بولوا مسقنم هدب نادناخ چ وا یرلفرط رکید كنلوطانا

 راج یرافرط یروکناو هساما یعب یلوق هترواو هدننادناخ اشاب ىلع یلکیناح

 ۱۰ یدا هدنراغوا نایع هرق ردق هنلحاوس رک دفا فرط برغو هدراهداز
 هلل رالغوا ناهع هرق یدا راط ك یراتموکح ءرتاد كنیرابلاو نامرقو یلوطانا

 ل ردیا تمدخ هشراکفا كل ماس ناطاس هدنصوصخ دیدج ماظن راهداز رابج

 لا هحو ر کن یدا راش وا باس E یخ ندیلخ غ ددج ماظن

 دیدج ماظن هدنوباه یودرا قره لوا زارتحاو فوخ ندرلپ رحکب هدرفسوب

 ید هملعم ۳ نانلوب هدن رلتم ا هک ا ندنغ دم هل ر دنل ود یرکسع

 ماظن هسا اشاب رابط یدشح اشاب ىلع لکاح ردشمامهنل وا قوس هب رفس هبسور

 رکسع هنرزوا یشان ندکعا ناصع یغاس هدلو و قر هلوا ندنرانمشد دیدج

 هرکص ندنسولج كنیطصم ناطاس یدیسما رارف هن راید هیسور هاففلوا قوس
 یدل وا یلاعردص ماقمکاق الا هحو ریو یدلو راتتعا هداز كب تولک هداعسرد

 كن ندهدلوا هعذق توادع هدنرلهابم نادار راج هلسنادناخ ودنک نکل

 1 یناماقمکاق )
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 | كرداشحوت كب ناهلس هداز راج یفرصتم یتاحنس قوا زوب هسرز وا یناماقمعاق

 . یرلکهنسهدار هعا ناصع هلا جورخ ندتعاطا

 ا ا مسقنم هتموکح ترد هجولشاب یخد یلیا مور تقولوا

 لزوم یسهعطق ات ودکم یا ین همون تهجو هدید .اهاب رادناع یسلاپ هوط

 كناشابیلع یللدهمتیمسق قلهقسوط الاب هج ورب كفلد وان راو هدنمکح كکب لیعامسا

 لر ادملعو یدیا هدن رامکحت تسد ریز كناشاپ میهار | ینرصتم هردوقشایمسق قلهفک و

 یعرک و یدا یراح کج ردق هلوناتسا ند هنوط بولوا هدایز ندنسهلح یوق

 كن | ید كب لیعاساو یدبا راو یرکسع رداهب و رواکنج ردق كس زوتوا
 یدررو یذوفت كرادملع هدنراطقا رک | كنلبا مور ندنیدنلوب هدنقافتا هری اد

 یدیغوب یتیمها چیه كان راف رصتم هب ولا یک هلاحرتو كينالسو نمرج هداروب
 یدیا لکد ندنباخا برضو برح بولوا مدآ رب رايتخا كب لبعامسا هچ رکاو
 فارطا یم هنغیدلوا تاذرب ردنا یس کلم راععاو راتوط شوخ یایاعر نکل

 قوا یک هراعو ا ا ا ن هے نا ت ناک و

 كب یخد ودنک هلتهج وب بولوا رومعم رلهدلب نانو هدنمکح رز ندن رلکدتسا

 تلود كارب ندنکی اک هدا تاعرو تمرح ههسلع تلود صاوا هدای ز نداصاو

 . یدا راو یراتعا هدایز یخد هدهبلع

 هب ول هه سور هلتسح تهذم داحا ور دهتوا ی راز را و رک دل رک و

 دیت نکیآ راشعا ناصع هلکی رح كنول هبسور هدنرفس ییا ناسکس ها رال وا لئام

 هدهعتس راز ولهسور هرک ولو یرافدلوا شملغارب هدند هباع تلود هنس هطاصلا

 ناععا ا هدلاح ی دل وا یحاص RE و هحلامورو تورو انع هدایز

۱ 
۱ 
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 دارت هرازسنارف ینهعمس ریازج نکیآ شا رادعو قوح ر هرامور بوشلر

 ید رلنا هلراتهج یدک بوقج ندزک دفا نوس نوت تنام ود هسور كردبا

 هدنرزوا كرانا شاب ىلع یلنلد همت طقف یدبا راشعا ليم هنفررط ولهسنارف هدناواون

 هنب رلودنک نوسلوا هسبا رولوا تلود یننق ندجراخ هبفام عم یدبا تصاب لوس رپ
 كکب لعاهسا اما راب دا ءیهتمو دعتسم هناصع یک یرلقدالک | ینغج هلوا رهظلا ةوق

 تلود هلتهج یراقدلوا دونشخ هدایز كب ندنسودنکر امور نانلوب هدنتم > راد

 . یدیا ےرتسمو نیما ندف رط وا ید

 كنلغوا یکسرت یفرطرب قرهلوا مسقنم هتموکح کیا یسلایانوط امدقم کو جو
 غوا شبا یحاح هدنلوکین بولوا هدنلا كنلغوا دنوزاب قرط یکیدو هدنمکح
 هسرواب ری دشقبص ندف رطرت قرهنلون یکلصاف دحر هدنس هرا ثانسکیآ ید اغا ىلع

 سس سس سس سس تست
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 هرادا هب ودنکو دنک ورن دهوا یساضق هغ ولو ندنفیدل وا ردا راهظتسا ندفرط رکید

 هول هدنتهج ناقل و لوک هدنلحاس هنوط ندشیدنلوب هدفرط ی لاحر روئوا |

 ندو تقولواو ۰ یدرولوا عام هنسسمشلاح هل رکیدکی كوق یباو یرلاضق

 ۰ یدبا راو یتسها لوس كن ید كنکللاو

 رادو یدلا توق هدایز اهد بوقبج هنادیم اشا رادملع هرکص ندنلغوا یلکتسسرت
N OGRE 19 PA 2۰  

 ید ندقف رطر و یاماو ذوم *؟یقر هلهح ووب كنا یدل و تج ری چ >ح |

 هنلعوادن وزاب و یداح و ست هرباد كتتلاا ندو هلبسح یالتخاو ناصع كناتس رص |

 كنکللاو دو ندننیدلوا تبافکو تقالردق كلا ید هداشاب سیردا نالوا فلخ
 سد ردآ هرزوا قلوا ی۳ هه یلعوا دنوزاب هج رک او یدل وا لار ما .یلوا

 راو رکسع هدب زک كسب زکس قرهلوا هداس کیش و یراوس کس چوا هدنناپ اشا |
 ردق هدارغط ندندوارز یدبا لوغشم هلس هظفاح كندو ا رصخنم توقوب هدهسیا

 هقرفرب هنرلوشراق ندو ید ولهسور بولاق هدنلا هس رص تاصع رلر نالوا
 یخد راسااب قاط رب هدناواوب و هدکمرب و تراسح هرلولپرص كردنا قوس هب رکسع ۱

| 
| 
۱ 

۱ 

 اند نوتب هرکص ندنوب یدتب یمکح كمالسا لها قترا) بواب هنيا ناتسپرص
 روضو عنصم وللوب (ردولبزاب هل وب هدراباتک یکسا ردکچ هک هتندب ناتتسرخ |

 كناياعر نالد هداس كرهمابا توعد هبهشد راک یران انسرخ و كرهل وس رلزوس

 هحلخ یتهج ندو ندنک و دا هدکعا لالتخاو ناصع ددشت هللا لالخا یتاهذا
 . یدشلوا هشدناو فقوخ راحود

 یدبا لکد ذفان یتناک یرماوا كرابلاو بولوا هدنرللا رلناتقو راکب ولرب یتلیا هتسوب
 هدنطب رو طبض هلیبسح یتماتسج نکیا یسیعیبط زک سم كتلایا یرهش هنسوب یارس یتح
 هدکعا تماقا هدکن وار بونم هروتوا هدار وا یرلدلاو هتسوب ندنعی دل وا تب وعص

 بولوا رامدآ رواکنج و یرج یسلاها رادحرس صوصخا ىلع راقاتشوبو ریدبا
 لوفشم هل راتعارز د روف ولام هتموکح هدندم تدم یک راراغل هسا یران انسرخ

 ندف رطرب هد هسي دنا زاغلوا هشیدناو فوخ ردقوا ندرلنآ تقولوا هلتهج یرلقدلوا |

 هللا زواج هنف رط هنسوب هرص هراو ناصع كرل ولغاط هرق ندفرط رکیدو كل رب رص
 هللا تالایا راس كنتلایا هتسوب هلببسح یرلما راستحا هنس رخت كنارقو تاصق ضم
 هزوک ارو یرامنا توقرثکت هدایجالاد كلرازسنا رف وندنغی دل وا یک مع طقنم یس هرباخم

 هداننا لوا ندنکیدربو شالتو ههش هرلولهنسوب ید یرامر و دبا طض یی روهه
 ۰ یدا راشمشود هنسهشل دنا هظفاحم ی رانطو م ومعلا ىلع یعالسا لها ڭىەنسوب

 ناونعو مانرب زکلای یزارب و هدلالقتسا ةبعاد یغوچ كنیفرصتمو تالو لصاحا
 سس

 ( یحاص زا
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 یسهکلم روما تن هماع تل ود هتنهحو و هدلاحرب زس ووو رج بولوا یحاص

 فعض ك و هبلام روما ندنف دل وا هدلالتخاو شاشنعا هدایز كد

 هاسبسح ینواخرو ج طرف كمیلس ناطاس هحرک او یدلوا راحود احر قش راقو

 ءدعاق هن هلیسح یتاطفو لقع هد هس دا فبعض كب هینس تموکح ید هدنرود كنآ
 ٠ تیاعرو تمرح ههنس صاوا هدفرط یهو یدیا راو تموکحرب قفاوم هتمکح
 یمکح كالوسناتساو یدلاق یدوب هرکص ندنسولج كنافطصم ناطلس اما یدروللوا

 زامهلا رکمع نده ولاو تالایا راس بولمهلوا یراح هدرلاضق ی هدنراوج زکلای ۱
 ها یدنفا لا ءاطع مالسالا خبش شيا ید هدل وبناتسا یدلوا زامهنلوا لیصح هاو
 داضا ین ما ید هدنتخ اب ینطصم ناطلس بولوا هدنلا رابلغتم ذفنتم رفا دنج
 هرزوا كجا تراظن هتناماظن ضعب كنهلکسا كو هدرادکسا یتح یدنمهدیا
 راشادلوب هتشا رفن دنچ ندنشابوا رادکسا هدم رحم لالخ یدیشفلوا نعت یصخرب

 ردراشع | هراب هراب ییصخ ابا ی بورامسح اغوع یالوط ندنسارحا كناماظن وب

 . یدا سقم کو یخد هراس تاماظن و تاصوصخ

 یر میرات رضح ناخ دی زباب ند زعاظع دادجا) یرانرضح ثلا یافطصم ناطاس

 ود ( شما یرحکی یکم ھه ید یراترضح ناخ ناملس ناطاس شملبا فقو

 تعرست و شم كر رضح ناچ بیا دع ناتطلس ماد مردن

 ا رک اسعارادقمرپ هلمات ( یسعوط کرو اشنا یسلقف ی رک
 هدهناسررت تن هب رحن رک اسع نکما امهم قرهنلوا انس هلشق مسجر ید هدهناسرت و انتعا

  یراترضح ثلا ناخ ماس ناطاسآ رخ وم یدیشنلوایفوایس هنب راغلو ایهمو دوجوم
 امنا رلهشقآددح هدهناسرت و هدرادکساو هدنکلتفح دنولو هدناغوا كو هدهنا وط
 اغلا دیدج ماظن هدنساننا ییلخ الا هجورب نکشعا الما هلا هددج رک اسعو
 یرحیک یبهداس كنسودرا تلود و یدلاق هدللا یرحک هنب تلود هام وا

 | كيبیدب هدرب بولاق ترابع ندرامت باختاو یهاس زار, یسیراوسو ندنراردبرد
 | رونلوب هدنسهظفاخحم یرازاغو رک هجا زکدقآ ران وب هدهسیاراو یجحشوط ردق

 | هدهصاع هناشوط و یدیا رووا مانعا هللا ودرا یرادقمرب ندنراجا هدب رح نامزو

 بوط لنکمو پوط یفاک هیودرا جاقرب قرهلوا یتالومعم كنبرصع ماس ناطاس

 هد و "1 ی یک كحهدىا لکشن نودرا مسج هد هسا | دوج وم یرلماط

 ٩ ىدا زس طار

 توقا هلرکسع كمع نوا ندلوبناتسا اشاپ یملح مرکا رادرس هت نک
 نالک ندللوطانا یدنالب وط رف كس نوا یخد ندنراوج هنرداو لوساتسا
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 یدنلوا غالبا هرفن كیبقرق هلبا لاح جوک یدوجوم كنوباه یودرا هلفلوا کیش
 رد ردو ین رد ارز یدلشالکا یحهسهل روکو یدمهل روک شار ید ها رانا

 یدنا لکد هرکسع تشهرب رغص هحووآ هلا قرهلوا تراع ندضاخشا یسهلوقم

 یسهرادا كن ویاه یودرا ندضیدلوا ذفان یرما كمرک ارادرس هدسامورو
 أشاب ییطصم یلج نالوا EN هدلاح یشدلوا فوفوم هه كناشاب رادملع

 لاقتسا نالوعوفو ندنفرط اشاب رادملع يثانندندورب ندا روهط هدن رانایم هللا |

 یسهمدخ و هتک و لاحر نواه یودراو یییرش عاحنس مرا ؟ ارادرس هسرزوا

 هتسوب و یدلوا تنکسمو زی نیشناتشم هداروا هللا تدوع ههنردا باحیصتسالاب |

 ۳۳ ۰ تدع ا الزر لاا ورام طساواو هدنسهرا تارق |
 ۱۳۳ هرم ک ییدکح یسدنفح روو نودوا هداملاقوف هدلوسناتسا |

 یراقدلوا هدکبکح تقشم مبظع تلخ ودرا كرکو یسلاها كرك ندنغیدلوا الغو |
OIEهر هس رح تاکرادت ارم و ۳ ندنع دل وا یضقنم ا تدمو یرلک راه مایا  

 زونه هدنلئاوا سیام نکیشلزاب هدیکا صاوا هفرط ره هلکلک مزال قفلوا تبشت
 یدالشاب هقفلوا رارعا رکسع ینزج ندرالحم بیرق هلوبناتسا یک هلیشو دیمکینزا
 هدلاح ین دل وا لاب هره ناب شل نوا یدوح وم كن و اه یود را هدر ,دا و

 . یدا بر و کم ز رو یر UE و هدا كنهسور ۱

 و vy تقولوا |

 ندقدلوا دوجوم تورق ییا نواو نیتقرف ییا نواو نویلاق مسج هعطق کیا

 لآ لاعا هداتناو ید نوبلاقر نالوا اشنا تسدرد ورندتقور هقش

 تاودا كرلنوب هحهناسرتو یدسشلردنا هرحم ینوک یجتتلا كنالوالایداص ۱

 ندنبدل وا هب رحم رکاسع یفاک رادقم هکهدناف هح یدا ۱ راد یتامهمو |

 ۱ ۶ هم شود ید را یا لکم للامعاو یھ كنسهعطق شب یک |

 یدرولک مزال قفلوا ر هلا تار رخ ی ندنلاح زکد یزنک او همالبوط |
 ۱۳9 ۱۰ ا ندا وامور هب را تاخصا كختهدنا هدناموق هرلنا رار هلکنوب |
 . یدا هدلاح اف ك یحد یه رح يک یی هوق كثنهماع تلود ینعل ۱

 هخا نالوا یهیلع فوقوم كيشه هلس هسنلوب ناطباضو تارفن للعم کی دلاق |
 تاس ندنعب دل وا یراح همالس E دون ۳ لا هحور و یدبع و

 كتل ود لاحر نانل وا مادعا هدنناوا نواه سولحو یدرونمه دا لصح هنن زح

 یک رلکب ید ثارم هدهسلا شلوا لصاح ردو هخا هسک كس رثا ندننافاح

 نوایعومت ید كلرکاسع یرلکدردنوک كنبفرصتمو تالوضعب هلبا تارفن وللکوک

 6 هدوهس زا



 وسوسه |

 یح

Sk 

 ۱ عورش هنا رد اد راک هب هللام روما هد ولوا لخاد ۳4 ام نالوا دقعنم

e ۲۷۵ = 

 غلبم كرەلرىو را هبطع هرلاروز ,i رای فرص رل ها هرب هد وه

 تحاح تقو هلا راخدا ا ا لس ناطلس هقش ندقدللوا جرخ رود

 نافل و یخد ینوتلا زدلاب كلەسك كس یعرکب ییداوا هدکعا ظفح نوا

 هقاضم راحود هداعلاقوف لالاتس هنر نده لوا شلروع هروخ ابا قاا
 . یدشلوا لاکشاو

 ساف راجا ندیدلوا لباق کرادت هلا قجهنلوا فرص هه رفس روما
 ییا یعرکب یاد کون و نشو رارق هنضا ر ا ها .هسک كس یعرکب ند

 (۵ه) هدرز یتروص هکیدبا شلردلا هملق نوباه همان هعطقرب هدنناضمر یسهنس
 . روت وا دارا هلمشر

 هدیهانناوتف اخو بولک ه هناتسا ندودرا یدنفا ناْغع یلاعردص اک ملک

 نالف ردقوش ندنس4 هکرت كناغا فسو كردا نابمرد ینثحم تافلحم وسشا هدقدنلوا

 بولوا غلاب هبهسک كيب شقلا یوم هافمقیج دوقن ردقوب ندنرا هکرت كنالفو
 ع ومحلا ثح نم هلغلوا لولحم راهعطاقم ردق و ندنالف نالفو ردقوش ندنالف كلذك

 هب رفس فراصم ندا روم هام یا نکیا ردنا زواج ین :هسک كيب 8 ی

 ءیداو ود یدلبا تلشن ندن یسوا روح هنداشک یبج كنهسلع + تلود نوجا

 تنم طقفو توهم سکه هلغمالراو شاط كوب ر هضارتعا نادیم هدضب رعت

 یخد وا هرکص ندکد ىد ردمظع لاوس اعقاو قرهلوا بحعت نانج هوسنلق یدنفا

 دو وط ارو هه دا ناشاقک ناشزود دهها ترس ناب و

 قرارا ناکماو لمحت زوس هلصوح یراهلاوتم فلاکت و ناوک: ( دضنم له )

 نده وفطصم ناب رقم یتح راد ا شع اصوا شمزب ندرانا ید یلاحر ییطصمناطاس

 نمرکسع یرغر اما زلک تقاط هنمرلهلماعم كراو كدزب ندرا رفاکو هآ) یسیرب

 نوجا یرلت مضم عفد كرلن و رک Sl زمهاشداب هس ردک هلو لهدا هلن قم هک قو

 ینسهلشق یجموط عقاو هدناغوا كب بوبد ( ردجاتح هکر ادت رکسع دیدج ةاطرب

 ۱ صید یر كعا شاسی ىج وط لسم

 ردلوقنم یت دلوا

 لاوحا هلتسح یرلهلماعم ءوس ولرد ولردو یراهلخادم هشياره ا کن وجو

 رصعندن راقدلوا ناربح تب ورو دشر باحا هللا تقاعوماحا هعلاطمو ناشب ر تاود

 میس ناطلس بولوا قرف ردق هحک هلا زودنوک هد قحال رود هللا قیاس

 ملس ناطاس هدنفایس یارتعا ینو هل ییطصم ناطاس نوسروط هل وش ینارادف رط

a 

 أ

 أ

۰ 
۱ 

 أ
۱ 



 هک ۲۸۰ رقبح

 هام اه نشو كدقا مهارا یجاح هلا یدنفا دجا یتاکرس ندنلاحز

 ندرلندیا عامسا اهافش ییدبد مدردا مظعا ردص هسلوا هدنابح یسیرب ندنسکیا

 فاصنا تاهن ید یراضم ندرلنلوا شفلو هدنهبلع كمىلس ناطلسو ردن وص

 یراتفزو تاکرحو قباطم هتمکح نوناق یراوطاو عاضوا كهبلا راشم رای رهشو
 . رایدلوا ردبا فارتعا نرلاطخ ودنک وید شعا قفاوم هتحلصم جانم

 شاشتغا هدایز كب یسهرکسعو هبکلم روماو هدلاک ینعض هلو كلهباع تلود

 یروطاربعا هبسور هللا نویلان یروطاربعا كرازسنارف نکيا هدلالتخاو

 تقولوا  رظن هلاحوبو شفلوا میمصت یسهمساقم كنهینامع كلام هدننیب یردناسکلع

 هرطاخ عقومرب یلوقروق كب اجراخو هدهقلعو رطخ لاحرب الخاد هیلع تلود
es۰. یدىا شفلوب  

 سوکمروطر, قلکارق یسنآو قشیراق كب اجراخو "الخاد هيلع تلود لصاحلا
 ی رطه ت ندنعلخ كميلس ناطاس صوصطنایع بوتلو E رودو ۱

 هقیتلوپ قفا كردنا باعیتسا یراتولوب رطخو فوخ هدنروص كدلروک یلاشا
 > رصع لوا رلندا تیاکش ندنرصع كنا هکیدرارق ردقلوا هبنس تطلس

 ببس هنعاخو ماتم سکه بوقاب هلاوحا قایسو قایسو یدرارا هللا موم یرصح
 قحسور ینعی یناکرا هیفخ تبع یهدلامور هبلعءانب یدبا مدان یعوج كراناوا
 ۳ تنمراروق ندهرطاخ یلود هللا شالجا یمللس ناطا هس قارا
 ری دا هدقمارا

 ۱ اساس کیدناو ید یرذکرب لوس لا كنهئس تطاس ناهاوخریخ
 هدن واهم رح نکشُما زواحیهنسرب یسولجید كنافطصمناطلس یدلوا یدالوا

 ۳ ا هدازهش /ولموا لوا یدلریک یراءهاما لم زونه
 هخالوا كتام هکولاح یدروش دشا فحارا ضعل هدحراخ کشا الاتم

 ۱۳ یدالوا ید قادرا هسر لوا لے اکاو یدناروصخ کا یدیفا

 هلاح قلکارقرب هبمالسا یاضم تامو قج هلو ضارقنا هیناعع ةدوعسم *هلالس
 لصالاف ميلسناطلس هکویلاح یدیاروتفو سا راتفرکس کرهوید قجەلوا راچود
 عفد یتشحو قلاهنت یتیدلوا التم هرکوب نکی روس هداز ندافطصم ناطلس ینا

 هنصالخ كتلودو ندنکیدلس تاسح هعاخ ٌهامرس ینتحاصمو سنا كلا نوجا
 ههبلاراشم :دازهش یخدوا هدناون ندنکیدمهروک تیافک و تردق هدافطصم ناطاس
 ةمزال دعاوق هلا هاکح ین رتشذک رس ودنک کا كردا لما رصحو باق طب ر
 لاس ند هضراع ولرد ره یخد هيلا راشم ؛دازهشو کوا طو تیاواحت

 ( هدازاو إل



 ی ۲۸۱ جم

 ندمبلسناطاس یهمزال تامولعم قرلوا هدامآ ء او ور 1 نیهاش هاش و هداراق

 ؛ یدا هما تو ذخا

 یدایتاعینصت كن راب رقم ییطصم ناطاس هکمردنا نظ یسهعاشا هذاك ثداوح هلب وا

 تابحر واو بوروک یناامت هنفرط ماس ناطاس الا هجورب كنهماع راکفا ارز

 ناطلس ناه بوبالکا یکحهمهدنا ررق و ی كنتنطاس ییطصم ناطلس هغدلوا

 یراقدلوا هدکعا لععو یسولردره نوجا كنو و لما ینسهلازاو مادعا كمياس

 هرابغاوراپ نوجا عنم یخد ندلیام هنف رط ا هدازهش یهماعراکفا هدلاح

 تارح هنرش ثداوح قحهلوا تسوبام ثعأ هاب وا هدنقح هلع تل ود وشراق

 یرات رضح هللاراشم ءدازهش قجا قح هرات روقیناود اج کولاک رلیدا هدکها

 (هاطمل عنامالو هاضقل عفادال ) ىدا

 یتطاس كنافطصم ناطاس ندتهجر و ینابح كميلس ناطاس ندتهجرب لصاما

 . ید هد هر طاح

 ء

 * هعق و ی دام #

 كم ردسامادعا یمیلس ناطاسین» رقم كنافطصم ناطاس هرزوا ینندنل وا ناس هدالاب

 تیاهنو مادقا هعانقایتنطاس ناکرا یهدنوباه باکر ادتبا هدیابوب بولوا هدنسهبعاد

 نواهیودرا هرزوا قمراتروق یه ید وا ندن رلکدسا مارا هدابز هاشاب یسوم

 هلاوج ینج هيم هنلوا تأرج هنسارجا كشياوب هقدلوا مضنم یفرعم كنناکرا

 هدن وناهیودرا کلو بواس كانیراودنک ینا ن رق تئابخ نب رقم یدلوا ماقمماق
 یعرکا رادرس نایه بوناص بولح هتراودنک ییدنفا قفر ناللو باتکلا شر
 : را شود هنسادوس قمردناف یخد

 هدن وب اه باکر ل رک هدنلئاوا یعرح یسهنس چوا ی کز وک كم وشا : کلوش

 تاش رشت همرک | رادرس ندنغیدلوا شار و یجاوم (ذذل) هدنوباهیودرا كرکو

 زا رنالا ) و هاسهنام كمرونک هقآ هسک كس نوجما قااصم نوای هل
 ر ذنیحنز ندنرلاغا نوباه مرحو ندن رقم هلیسهمنعز ( دشابنر کد كتر یهاس

 یدوج و ءهلازا كمبلس ناطلس ةاقاللا ید هلا مرک | رادرسو یدتک هبهن ردا اغا

 ناه یسارجاو ین راقافا كنلاحر نور و نوردنا هدنوباه باکر ا وک نوجا
 رولوا لصاح قفاوت هدو و نابمرد ینغیدلاق هنن رلتقفاوم كنناکرا نوناه یودرا

 دعل ایفو ینغج هلاق هدنس هدهع هلا تابحدق كالباح دنسم یمظع ترادص ها
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 دعو هرزوا قل وا ند هناهاش فرط یغح هلوا لاا هدنل ود روما قلرو قتف

 دسات ندنفیدلوا هدکعا باقرتسا یرادملع ید مرک | رادرس یدا ناب و

 لئاعم هر وس كنمدقلا موئشم نالا باع لواو لد هد روش هلیس ال وخ تاد

 هلغل وا جاتحم هسراتقفاوم یخد كلاحر نالوا هد راکرس هدامو هدسبا شلوا

 یادشیتک ۷ وا رب دن را نخ هرزوا كعا د هرس ر زو دص ی ولو هدکر لذا

 | یزوستقفاوم هلا حاضیاو 8 يرش ه یدنفا ناععیهروم نالو یلاعردص

 !هتشررس الصا قحا بودک ندنشاب لقع كنبدنفا نامع كدا حالا هرزوا قلآ

 یرلکدیدتود لاحر) هرکصن دکدسا دهم راهمدقمقفاوم هنجانع كن آ كر هبمر و
 نالوا رداص یر هقفطو ردلوف صا یس هلحو ردنلود ا ورد هوا تاوذ

 نالوا لئلا قو سم هسا هدام نالوا هعلاطم عوضوم ردنراع ندارحا یصا

 قافتا مارکرودص هبا مالسالا خیشو مظعا ردص هدراتحلصم هلل وب ردندداوم
 قتقفاوم كنولقاحواو ردمزال قلوا مضنمینفرعمید كنولقاح وا هرکص ندک دا

 اما زالوا روصتم تاج نوجا زع رب چیه الاو زالو تشع رلشیا وللتموب هخدلوا
 وند ( زالاق هراج هقش ندتسس نوجا تلود لاحر هرکص ندکدتا قاتا رلنآ
 شملاماق هنىلج كنواقاحوا یخدر دن هلغهردشالوط هنفرطولقاحوا یشا هنامکح ۱

RR ۱هنام رحم توروک قنراخاصزوسراس هاساعا یرحک یدنفا نا لا نا  

 هدگیرزوا یالوط ندنسهعقو ناغعناطاسرذطا مشرذا )ورب رقتهدام هراودنک

 | زکغاحوا زکسردا تقفاوم هشیاوم یلاعت هلا داعم زکیدم هدا هلازا زونهیهکل نالوا |

 . ریذحتوید ( ردررقمینجهلوا ریزو رز هلبا یهلا بضغو ریقورهظم هیدبا تنعل
 | یرلودنکه لبا دعاوم عاوناو تمجام هیولقاحوا ریمستناها ربذن ندنشبدلوا شا |

 تمعن زمکید الاح) قر هلوا ناب زکی یسهلج هدکدتنا توعد هقافا هدصوصخوب

 ردیتکر ب تاضوبف كنتنطاسرودو یتانعرانآ كلزمدنفا مياسناطاس توسک زمکیدک و |

 یاحمصخ كران دا رظن دب هنفرط نوسروط هل وشقموقوط هنلبقرب یلاعت هللا ذاعم ۱

 یدلوا یثرب اراضق هسلصت یهنکیآ لکدزع ربهضرکیاحید یصوصخ یلخ زرولوا

 هات رامرب و در تاوج اتاق وند (ررلکد ندداوم كج هروتک هدلقلکد هلاق هداموب هه |
 طقف یرلک هلوبناتسا اعوام هرکص ندنماقا هد هنردا زور دنجو یدلاق هکوطر دن

Eاغا ساق هنسرپ بولوا توف اغا ریشب یرای رهش راد هنیزخ نیزسک  
 . یدلوا ېلکو هن زخ اغا ر ذنوب ید هنر كن آ هلغلوا راد هنبزخ |

 هدوجو ی رافخ دصقموب قر هلوا هدناما سولج ءداعا هسا یناراپ قحسور

 امدقم ا لاح ا هبنستصخر هسک هتداعسرردكناشاب رادملع هرزوا كمروتک

 ( ناز



 ناطاس هلغل وا مولعم یا كناشاب رابط نالوا ما اقمعاق هداسا لوا هق هد ندکد لک

a ۲۸۳ Fe 

 یدنفا فرو یدا ۳۳ ف اقا قشر هرزوا ی دنل وا ناس

Eشبا هس و بسر رل هم 2۰ لح كح هل هدا جاشتا یب ولطم هرکه  

CTهل وصح صا د هد ها ضمتک واع یود را نوید  

 )شدت ربح ىنلماقىماق ۲ هاتهح و و لمتح یعوقو دے ء وس هدنه> ملس

 درط ندنداعسرد كنا لاح رم ندش دلوا لصاح نورد ناحاخو هشدخ هحیاىخ

 هدنسهرا یدنفا قیفر هلا نارا قحسور راد اکوب كره روک «مزلا یارخاو |
 طب 9 رابط هلا مظعا ردصیدنقا فر هسرزوا كن و و یدیشمالش ۷ هنای رج هفخ تارا |

 هدنکحهلک هت رادص هسرولاق هدقاماقمعافیا رب اشاب رابط )و ماقهغمز وب ینس هرا كناشاب
 ینورد هداس ردص ود ( ردلملقاب هنسهراچ ییفد ندلوماتسا ناه ردقوب هابتشا
 یرادهسک سر هلالوخد هیناکجاوخ قی رط نکیا ندناضق لصالا یف كردبا مازلا
 هتطاس فرطو بوتکم هنامرح هنفرط قاحوا یدنفا یقابلا دنع هداز لنس نالوا

 تلف ارد ی ودنک یغدواو و هلو ماشا هلا بولسا هعدح صیخلط ۱

 ه دیس ه را اشا رابط هلا یدنفا هللا ءاطع مالالا خسش هدک رک هوم اتسا هابس هام

 . یدا شملیا فداصت هنماکنه یعوفو توادعو تشاس

 هدتحشم ماقم هلا رور یعاس E هرلاروز فدا هللا ءاطع 2 هک اب وش

 ندماظع رودص نازبحتم هس 1 هلل نع 1 ناغع وقف وط هام د وه و عفو یسروط ۱

 هدلاح ینا دل وا م رم هح وب اه نور دنا یصل كندنقا ك تص هدار اشا نادع |

 اشاب رابط نکیا هدقلوا یداب ههناهاش ددرت یداحتا هلبا ولقاحوا كنسدنفا هللا ءاطع
 | ندشدنل و هدنلما قلاق لقتسم هدنماقمو قمانروف 1 كنىدقفا هللا ءاطع یخد ۱

 یدیشعا لصاح یههاهاش تقفاومو لس ۱ تالابهس ضع هدناب ون ۱

 هاا و ینللوق دمت ناطاس یر ندنه ورک زابو و ندنس هاط زال هدانا لواو ۱

 هرز وا قع وط ا رب راب رحیکب و رارف ها هس ردم كردا یسافوع هشحاف

 ۱ جناح او بوحاق م 9 ندکدتا مادعا یسا ر ندر لحما هل رام رک a4 7۳ ردم

 (یدنفا هللا ءاطع بودا هطاحا ییماح یرحکی ز رو جا اقر ED ابخد هنود د رش

 هم وف هلآ لاسرا نوجا ددشو دکا هه رش عماح 7 درک و هب هماط كرک یخد

 7 E Eg aS ا و تو توم هنلقع ند * - د وا ندنش دل وا ها هبش سم اهل وا تاک و تن واخم افق

 هدهعقادم كردا كلو 8 هنامز ا و ندنس وف یقه اما

 بویم هنا نوش روق هنجا یعماح "ةمرح هموح م اف راب رحیکب هنیرزوا یا رارصا |

 نکیاراشمرب و وارق هنیریب دن كمايا روج همیاست یعوقم هلبا قیبضت و رصح درج

 ن



 شلروس فطلت هللاسرا هنس یایاطع یلخ ندنسهقراو شاردنوک هبهقوتم د 2

a VAG Fm 
 یی حس سس سے س س تی ڪڪ ج ےس س ےہ

 3 یشلوا مادعا كم وقص هم | ماحتقاو موخ هنحا عماح ناه كرەنلتدح یدنفا هللا ءاطع

 كموقع ندف رطره ینیم هنفیدلوا شملیا مانعا هباروا ییئابناکس تاذلاب نوجا
 مدقتبان هد هعفادمماقمهنس نکشغلهرای ندنرب جاقرب قرهلب ر دغای نوشروق هن رزوا

 ندوقر و بولوا رحنخ لاد هدلاح ینبدلوا حورح هلک یسهناخبج تباهن بولوا
 هلرلهقرطمو هوص هد هسا شمالرف وراشبط قر هراپ یرلب رحیکب بونارغوا
 ۰ ردرلشعا مادعا بوروشود

 تداع قملتروق رابناح نشود لبخد هراقاحوا رئاسو هنیرلهاشق یرحیکب تقولوا
 بوم هابط هغاج ا هدد دم تدمموقس«یناح و یسساغلوا تیاعر ردقرلن| هنعماح اف نکیا

 رووا تکرح هنب رزوا یس هیباط نمشد نکیا راکرد ینجهلوا روبحم همیاست تیام

 هللا ءاطع یسلدا كارسمرح هحاف مرح قرهلعا نوشروف هنا فرش عماح یک

 یورک هلطو الع نالوا ناشن هسردم ود ردشان ندنکلزستج كندنقا

 قاللوق هدنهبلع كنسدنفا هلا ءاطع یدوب ندنراقدلوا هدکمسا وکتفک بونجوک
 . یدا حالاس ر هدنلا یساصخ هرزوا

 یرکسضاق ییا مور یراقافو تدحو تهج ككب تزع هليا اشاب رابط قجنا

 یرامولعم كندنفا تنم هحاوخ ندنرلولهباب ییوطانا ردص هللا یدنفا نیدلا سمش

 هنسهراح یلزع كناشاب رابط ناهو رابخا ه یدنقا هللا ءاطع بوراو قحیلوا

 ۰ رلشملبا راطخا هنارصم ینساب

 هقشب یسهماغ تاع كفرط هو دراو هتداعسرد یدقا قابلا دبع قلارا لوا هتشيا

 یتا شح وت كرلهداز راج ندنلماقمکاق كناشاب رابطو دحتم هدنلطم ر هدهسلا

 حد ییطصم ناطلس هرامار | نالوا عقاو ندف رطیه نغلوا د ؤم یساوعد كنەلح

 ینوک هع یحنج وا نوا كمرح هلغلوا روبحم هب هدعاسمو تققفاوم هاوخانو هاوخ

 هرزوا كما تماقا هد هقوتسعد اشاب رابط هرکص ندنسارجا كنسلاع مسد قق اس

 ماقمعاق یدقا ینطصم یجاح یلنک آ نانلوب یجاشن هدنوباه باکر هنیرب هليا لزع
ENCE 

 كجوک هنسهدهع ةافاکم بوراو ههنردا هلترومام ماما ید یدنفا قالا دع

 فا سر یلراد هسک نالوا لحنم ندناو یدلروس هبجوت كلج هرک ذ

 یلما هلتهج رر كفرط هو یدلدبا هلاحا ه یدفا توفص ییطصم یراد لهم

 دلت لونشخ

 یک ردک هبصنم هلسهرناد ندنفیدنلوب لاکرب یهاشداپ هجوت هدنقح اشاپ رابط طقف
۰ 

 ( یار
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 | رالی هد 1 ۳ اد رم س :E 1۷۳ هشل NE بیج وم هنس | مے یسلوا

 هدنرازا یلغوا یحاح هد ودیعاط یلهلغ ک هدنشاب هرزوا قلوا یعادقاو ییس رتا

 هللا صوصخ رشابم ینوک یجنکیا یمرکی كمرح هنسودنک نوجا یسملبا تماقا

 دقت هتسفن هظفاع هدیوراو هتکلمو بوک هیلوطانا هدکدلردنوک نویاه طخ

 فرط هده اوا راظخا هنسودن 5 رط یناهاوخ یخ ضع یسملا

 یلغوا یحاحو بودغاط یرکسع ی هدنشاب ناه ندنیدلوا یمات داتعا هتنطاس

 (LS جا هنار وهط بودک هتیرازاب

 بوس هللوا انتعاو ماها هه رفس تاکرادت هدانا ینیدلشارغوا هلراشک اشک والو

 مخ و و تا رو ندشدل وا برف هماتخ هلا یتدم اب

 u یالکو هراشتسالا یدل هدم ا رادرس روضح هلغملشالکا یتجهلوا

 ندهمزال روما یسملنا لاح هدافاو ضرع ًاهافش هدیوراو هواه باکر كنیرب

 هتداعسرد ندنوباه یودرا هدناوا وب یدنفاناعع لاف ردص یادختک نکلروک

 ٥ 9 كناشاب رادملع هلا م ك1 رادرس هسا یدنفا ناعع ید رو

 و ۳ > زسلوب كراب رحکی و هن راتموصخ نالوا

 هسا ردا روهط یسهتنروف هنتف رو رسا راکزور فلاح ر هن ندنگیدمن 1

 هدنسهععاد قملتروق بودبا افتتسا ندقلادختک هرزوا قفلوب هدتمالس لحاس

 یردار اغا فسولوتقم و یسادخیتک كناطاس امسا یهاشداب ریشم هداننا لوا نکیا
 نوباه باکر بولوا ادختک هاهبلا راشم ناطاس یدنفا نامع قرهلوا توف اغا رمع

 هنغن دنل وا فق وت هدنداعسرد هاتهح و و فطل هلا ضر وه هنس دهع ید ییلرادرتفد

 ناتکلا لر لا دک نیظع 0 ینوک هنج یجنزوقط نوا كرفص ءاشب

 هد ه رص یشدنل وا هج وت هب یدنفا بلاغ بات کلا سد قسا تسارو هب یدقا قیفر

 تولوا لا زدص ۳ وعوقو تاهبحوت ضع هڅو اه یوددرا

 ام ا رخ ومو شمشراق هن ران را قحسور هرزوا ییدتوا ناس هدعاس دلج

 ندنتاقلعتم اشاب رادملع و یشاشواج هلاصالاب یدنفا نح نال وا 0 یودرا
 . ردشا وا یشاب باصق هواه یودرا یدنفا دس ندن واه ناود ناکحاوخ و

 یرافدل وا ندنس اضعا هقخ تنعح ته ها رایدنقا ناسح و جسه و بااغو قضر

 كن راج وا ینوباه یودر ۳ نر امو ماقم مهم رر هدنوباه یودرا هدلاح

 فرط يا قترا تیعح و هلغل وا هدنلا كنىدنفا نمار ید اشاب رادملع ل هنا

 یودرا ناه ندنکیدتا تک زادنقاو لاحر كج هلس هن الل وقف ی ؟ ییدتسا ید

 ا ا ااو دک مرا ول نک ا هر



e YAN قیح 

 کا ۳07 هرزوا كمردنوک هلوسات ساک ر ند را ۶
 ۳ وتود یک اسا رادنلع یرکسع مت ه وطو تاغ ن

 ۳ 6و لغوا لس هاسالوخ هلع او ترا ه هاش با
 ه هنردا یرلنا هرزوا كم ا قافت هلبا امن ابوقا یافعض ماطر یکیرظان لیئاریاو
 ۳۶ اتا رادملع هترز وا یراعشا ه امر كندقا قفز هلکعا توعد
 تم مع یا تشهد هنسنل اوح هن ردا هل EE هدب زک ردق كس نوا هدننروص

 تولوا شالت ءیداب هسک یههدلومناتسا كرکو هد هنردا كلرک و شارخ هعماس ینیدلوا

 ماقمغناق هلبا مالسالا خبش هعفد ییا هحیک رب یراترضح ناخ ینطصم ناطلس یتح

 جالع یوحتسج هروهظ هک اندرد وو هراشتسا هلا راضحا هنوب اه یارس ییاشاپ
 باوجر هلتهج یراقدلوا ربخ ین ندلاح تقیقح ید یسکیا هد هسیا شما ۳
 رادملع هد هرص یراقدل وا E هلا نواه یودرا بوم هرو شاه

 هدقار وا نالوا دراو هدهاوخ ربح تر وص ندتلود لاحر نالوا یقارادف رط اشا |

 هب هنردا یناک ضعب یک یلغوا قلس هدلاح ینیدلوا راکرد ینعض كمرک | رادرس ) ۱

 ههنردا هلیس هناهب وآو یدلآ ه یزا یک قر هلوا لعفنم اشا رادملع هلکمنا توعد

 (رولوا ناع واو رولاق ندقخلا يوا هس زا و نم ه راح ندا دمش یدل وا مزاع

 یضوغم كرادملع نده اک وام فرط قع رد ندنشدل وا جردنم هشهدم تالو الوب

 ۱ ۱ مک آ راد نوا یدس كتف با هلا یدرط ند هنردا كرانلوا
 ۱۱ اا زاغو راك یلاثماو لغوا قاب هلکلردنوک نویاه طخ
 ۳۱۰ ا رودقم لذب هتساضر لتصت كرادملع هلق رطوبو رومام
 ض» ) كر دبا لولح هنماصعاو قورع یک ناطیشو لوخد هنن ای كم را راد رس
 هد وراو هنناپ كلرادملع یر ندلاحر نازیحتم هدننمض یس ه ۳ هب رفس داوم

 هدک دید ( ردتحاصم و لاح قفاوم یسعا یس هندبلا تاذ حالصا نوجا یطاست عفد

 قنفر كحد.ا باوحتسا ود ردسانم ا اراد
 هم ادختساهدراشبا هلوقم و و ردراویم هفراعم ثانیدنفا هب هلکنالصالاف) یدنفا

 ناس هبودنکیت رومأمتروص لا بلج یدنفا جیهب لاح رد هلکعد (ردراکرد یتقایل
 هدما *یداب یدنفا جیهب هدقدنل وا نایمرد ینج هلوا تافاکم رهظم هدنس هجیتن و
 عافشتسا ندبدفا قیفر هدنما ییوحو فرص ندنس هدهع كتمدخو و عانتما

 اط تو اض تور یسص یلوکت و كنا مزنا رادرس هلکعا
 ناه هدکدتا رادتسا هم اراو فلک رارکت ندنکیدم هدا نطفتو كرد یغیدلوا
 زاغآ هماسعو ثح حاضیاو مالک قوس هدنقاس تاش ام همرک | رادرس یدنفا قیفر
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 یییدنفا جیهب ایوک هلبا زابنو احر دنس ربونت هلیدعو قارادرتفد هدتحلصم ۀحبټن و
 یدا شمتک هنسودرا رادملع یدنفا جیهب هنیرزوا كنوبو شا تاکساو مازلا

 بوطوس یتکیدرک هلو كشيا هدکدشروک هل اشا رادملعو یدنفا ار بوراو
 هلا رادرس هکاوک هدع بونلا هرواشمو هرک اذم یداومنالوا رتاد هب یخ دصقمو
 کمر دتا دهعت هرادملع ینس هظفاح سما كنسلاپ هنوط و شلو ییرل هرا كرادملع

 : یدک هه ردا هلا تدوع هدنسداو شلوا قفوم

 هعج یجنتلا یعرکی كرفص هرکص ندنتدوع هنوباه یودرا هلهجولوا كنیدنقا جیهب

 یدلوب ماتخ هکراتمتدم) هدنمومع سلخ نالوا دقع هدیمرک ۱ رادرس روضح ینوک

 روسدناقوس رکسعهنادخب کی ندکی ولهسور هقفب ندقدلوا رک رارق هطاصمزونه
 مزلا قفلو هدنسوشراق نمشد مدقا نار ندشیدلوا همدقم هب رح داعا هسیاوب

 یه ودرا هلبا فرش ءاول نیغل وا مها قفل وا ماها هنعفد كنس هلئاغ ناتسیرصو

 رکسع رس نوجا هلباقم هبادعا اضتقالا یدل و هظفاحم یناحاوس هنوط بولاق هد هنردا

 یخد م رک | رادرس هداضتقا ناح هایلاسرا رکسع یاو رادقم هتم اشاب رادملع یمب

 یتروص كتا تع نع هننناح هفوص هجراکس هليا رکسع ردق یم وزلو یتاخ یسوق
 كن | یدنفا جیهب هحمدقآ هدننمض یعالعتسا نداشاب رکسعرس كتنفک قر هنلوا رک ذ

 و رس هروک هنش هدافا نالوا عقاو یدّتسا تدوع ةو یدیشلرادوک هنفرط

 هدقدنلوا راشفسا ندراضح ود (نکسود ه رس شا لوف نرو ید اقا
 نواب را ادرس رط او دا راعا ناسا زر

 دع و هنسودنک همدقمو سس ردنوک هنون اه تاکر ها یدنفا جهل ابناو ضیع |

 ۰ رد شل ریو هند ید صلت نالوا راد هنغلرادرتفد هرزوا ییدنلوا

 یحنج وا كلوالا عس ر ندنفیدلوا شلک یمسوم یحورخ هب ارح كنوباه یودراو

 ناسخط هر ندر یره هح وط هد هسا شل روف رارد اج هناح ودرا ینو هع

 زو چاق رو شعا فلتو قرض یرلب رحیکب و ماکع لبخ نانلو هدرلرداچ كردا

 لباق تک رح هفرط رب ردق هتفهر و ندنفب دل وا شم روتوک بولا ف هکر ح و رداج

 هلع ودرا فی رش یاوا ینوک هم ینوا كموقرم هام ا لاح جوک ندشیدلوا
 ۰ ردشملس هنلوا له هرل همیخ ندرل هناخ هللا جارخا

 ندنیدلوا شنای راراق قوح كم هراغاط بولوا دیدش اتش هدر یه تارا نب هنسوب

 لب وب راوص هدف رطره هلکع را راراق یک ییدتبا تع الم سک رلاوه هد اشنا وب

 مکح هلتیح و و یدلوا مظع رج رز را ره و جسخ ره رر را هرد كرد ا نابغط

 EE ینمم EE هشاس تاور ضخ هدرضح نوال E راه

۱ 
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 | تدشو یدلاق هدراروخا بوس هل راشح هر اج رانا ران وک یلیخ راهد

 هلومناتساهد مضح زور هلتهج ویو یدلوعوقو تافلتقوح ك هدناناوبح یشاننداتش

 یزوق لوا ندرضح زور هداواتسا ورندندمرب هکوبلاح یرلک یزوق زا كب
 هنسهناخ هد رضح زور سکه ندنغیدلوا غاسم مایا ًادبم نوک لواو غاسی كمسک
 نایبهدمصاع خم رات نکشلوا تداع كمروتک یا یزوق رادقمرب هسیا هنره قوج زآ

 یزوقزا كب هدنناکد باصق چاقرب رحسلا ىلع هدرضح زور هنسوب هرزوا ییدنلوا

 یرفن دنچ كر هبهنکج یرکیدکی هلغلوا یرتسشم رازه هنسهمقلره بولبب هنلوب یتا
 هراتداع هلوقموب یرانسداق كلوبناتسا تقولوا هکن وج هقشب ندقدلوا فلت و حورح

 هدرضح زور هر هج وو یسهع ندنراقدلوا زمنشودو زملس یشر هقش ندتاعر

 . ردشعاشو یرابضم یتح بودا افوع ود دیار یزوق

 تولوا قنالو هل وا ید یم قفا هسا قلکارق لصن یونعم قفا هنسوب لصاحا
 یک یدل وا هنزاوم هدهبقیتلوت لاوحاو یدروسدنا تیعبتو قفاوت هنطاب یهاظ انوک

 ۱ ۰ یدروهدک زیبلادتعا كب یعد رلاوه

 را تماق رصرص داب ندا روهظ هدلوبناتسا ینوک ینکیآ نوا كلوالا میر هله

 2 ر روم تفشدو فوخ مظع هقاخو شمر و ررضو نایز هحسلخ

 یک هجک بورارق اوه ندنفررط هناخدغ5ک نکیا هدنرل هدار جوا تعاس نوک لوا
 هتک وا ژور هعرصاق ولتشهد ر ندا بونه هدلاح ی دلوا قلکارق فرط رھ

 راق و طالب هده وشراق و یهناسرت و اشاب مساقو كردا عفو علف یراحشاو هشانالک

 هقشب ندکدتسا ربزو ریز یرلیک و قیاق قوج رب كره بوریص یحیاخ ندنرابیق
 نار هداوه بوکوس یرلهدیشوب نوشروق هو ناسک هلبا كا یرلانس مکح هڪ

 رخاوا كمبلس ناطلس هکنوج و راشلوا سا رهو تشهد راچود سان هماع هلکعا

 و 1ع كرد مافت ا ندنکو دا شما روهظ هرویرب هوب ید هدنتنطلس ۱
 ۰ ردرلشلاط ههشدناو راکفا رحم ود ردستمالع هههداحر هابوا ید
 ثروم ید رطمر ددمو دیدش نالوا لزا هدندرد نوا كنال والا یداح هدع

 دنع ردق تعاس ىلا هلبا اد ندنوک لوا : هکهلوش ۰ ردشلوا رطخ و راسخ عاونا
 نوت وبآرخ یهنبا قوجرب هدنجازاغوب كرکو هدلوبناتسا ك رک مظع ناراب نالوا
 ابوک ردشمنا بارطضا هجوم راچ راچود یقاخ امومعو بایانو وح یراناتسب و غاب
 یدمشزپ یدروهلوا نابرک هنکجهدما باغ یاب دوج ورب نامسآ نیب تقاع مثج
 َم )هک هددص

 رلاغار ذو حاتف هدقدلو لو هلوخد هس رقم سلاح و لوصو هداعسرد یدتفا جسهل

 « ها
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 فرط كرادماعو ناز قالطا هدنسداو یدنفا قشر E > اھم هنام رع هلا

 جان یازفا قنور ) كردبا ناب و ثح عوضوم یتتصوصخ و صالخا لاک هب یهاشداپ

 خسش هد ولاق زحاع هدنلا هبلغتم ماطر یرلت رضح نمدنفا تح ناوج هاشدایوتحم و

 یوه نالوا یشابناکس هدک لک مزال ل رع كنرب ندصانم باكا راو مالسالا

 یاقویمهلداحم هللا هنس تنطاسلردنا ندات هدر كتهو لغت كلفاس ؟ ییلطصم

 یلاعا ازوک ه رق نیا جاتح هرجا سلفو جا لوا ند هعقو كشالق رب یک ینطصم

 تنش اه E BE al هدب وجا تعانق هشیدلوا اغا هر ندر ی

 ناوخ نيج هطاقسو یانع نیش هلظمو ر اه لیتم هثدلوا یتمح شارخ هعماس

 هدنسههاس یک مزب كن راترضح زعدنفا زمهاشداب نابلاع تمعن لو زبغیدلوا یتفطاع

 ندهللا i راو یرالوق شعا تردق تا هام رهف هلا توف لاصحتسا

 صالخ ندنمکحو بلغت «یداپا كرامغاو یعاطیالارم زاغاتوا ند رم و زاقروق

 ران و هنامز یاسا هدزمقح هثدلوا رداق یخد هلع مالسالا خشر و هخدلو

 نرف دعب ارق ود راشعا تنابخ هسراتمعن یو رانوب كدهتماق هلتهح ینحهل وا

 ا دنا بی ترسعم نا نشو نانک قشم لرش مش

 شتنموبقرتم هنیرودص هیس ٌءدارا هرزوا كتا سومان هماحریهطت ندراکلو و
 یشاق هدقدنلوا توعد ههلاکمولوقسوم هطساولاب نوجا هطاصمدقع هدانناوب نکیآ

 صاب كرهبد هلو لو هڪ هب هل اصم هتل ود ناشیر هلو | هلوا حاص یا اغا

 کیدا ابا ندهلاکم هلش رط ها یتلود فعض هدنسیداو ازهتساو لره یعاس

 یتصخ ر كزع دنا YS نودک ندنشابلقع نوس نوش ی

 هلغتمیهملع تلودو مردک هلمدآ كس نوا ش بوسهاط قترا ن هلس هسلوا

 MEE هلن اداسف و هنتف شت او یدلوا با رخ ماعاریز مرد صالخ ندنلا

 روما كن نوسلوا ادق معاح هد هسردا لتف ی زعدنفا بامردق یدل وا تاک

 صالخا هتطاس فرطو زادکو زوس راهظا كرهد نوسلو ماظن هبلع تلود

 ینهدرب حالف مو رج ی رلکدید حا اتفلا دبع هدک دید ( رد هدکعا زارا یشدوعو

 تمدخ هزع دنفا e اب و بوت آ هنادیم نیرایناهن ضرغو بوتر
 كندنفاجیهب یکییدد ( ردیلعا مادعا یمیلس ناطاسالوا زکسروبد رتسیا كا

 لهاجت هدلاغا «یداو نوجما كمامر و حوا بیا حنا بولوا ناشیرب یراکفا

 تابح رب واو موزللا نيب ىسهلازا كميس ناطلس توا ) ككردک 04 یراعلا

 هکمادامنکل ردموزحمما یرلقجهللو روضحو تحار كزعدنفاولتکو ش هغدلوا

 (تدوج رات ) 4 ۱٩ ون ( نما دلج )
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e ۲۵۹۰ ی 1 1 ۱ 

 ردهدنفالخ كن غاب رکسعرس هلبراناعا یبا مورو یتلخ لوبناتسا هلجابو ولقاحوا

 بجوم یرذاغ ضع هسا یادعا ردماسم ینحهسهای یشربو مدعلاک یدوحو ۱

 یک نوط یروطاربعا هسنارف هلم زا رولوا بلاح یدسافم كجهلک هرطاخو

 .هداوبناتسا تقو ینیدنلوا ملخ ندنفیدلوا رکیاح تب هدنراشب ها رکناهجرب

 ناطاسو نایمرد یلاعفنا لروطاربعا اسر هدهلاکم سلجم ینایتسابس یسحلا

 ا هلع تلود هلا هسنارف هسرواک هعوق و دصف ءوس هدنقح عولحم

 هدتتطاس برس هنس زوقط نوا هکیدلاق یدسشعا ناس یفحهلوا و كغلتسود

 كلبدمش صوصخ و هلغل وا لسم ینجهلو یرادفرط كس هح كهاشداب نانلوب

 یک تو رونیروک لساو بنا قلوا كواسم طانتحاو مرح قیرطو كورتم

 ید هدتمدخ و هّتلا رددهعتم E اا تحومر اشاب عا

 هرعدقا ك درو مازلا نرلودنک هلبا برف هلبا لیواقا وللو ( وتو
 بوداتمدخ ضرع هلا تفادص ناسل هدیارطضا تقو هلو یسهدنن ولت ردقرب

 ال كل وشود هدسارو رولوا تمادنتعاب هرخ الا كماغا تغر نکر روط

 لصن لات ) هلکعا رات هراودنک یزوس تمادن كجا مالک متخ وید ( رولک
 ۰ رولوا تشم رد تروص هلتمه یندا هدامو ) هنن رزوا یراعد ( مدیا ریدت

 هتشر رس یندا هنفرط ولقاحوا یلاصت هللا ذاعمو مزال یسافخاو متک تیاغب طقف

 دهعآ نیفرط هنسافخاو تک كن هدام بود ( ردمزاتسم یمیظع رطخ یسلریو

 كنهمزال تاششت یدنفا جسهب هرکص ناک دنا نامان یرکیدکی هلا هظلفم ناعاو
 فرط ردفاک كلردنوک تار رم هباشاب رادملع ندر ) هلا عورش هتناس

 ۳۱ رزوا رک ا اا رز نوسلوا رخام یرادصا نوناه طخ"ندناکوام
 0 ره هورک زوروتک هلوماتسا هلتسانمرپ ندناو هويام
 نامأت یرلنا هلبا نیم ود مدمزای طخ نم هسیا رولوا قج هنلوا اللا هدنیفک
 حق یشیا هلا باهذ هنظ ءوس هدا «یداب رال وا ربخ ندلاح تقیقح رر وی
 هاراتروص ددا ارک ضعب ارظن هلاح اظ طقف رلرد روذعم هسراردا

 ۱۳۱ دا هما وداع ید تارق شنوا قرەداشوق بوریدک |
 دلت راهظا بویمصآ قالوق هتیرلههوم لاوقا كرنا زعدنفا هسیا رارشود هنندق |

 ۱۳ ردقفوب تا هرمدت هقش ران وسروم هزادا یرتضاح لاح هنامکع اللا
 ۲ ۰ )ا ندنفرظ اغا اق كمري ماتخ هتماجتا هسیسد
 قارادرتفد یدنفا جیهب و شلزای بوتکمرب هدنلام (ردشلروم نازرا نوباه نذا
 . ردشلروم هداعا هواه یودرا هدلاح ینیدلوا جهتم هلا



 اسم سس سم سس سل

e ۲۵۱ بح 

aیتعلخ قارادرتفد هدن و اه تاکر هب ىدا  Eیربخ ی ودا شنلوا  

 شواچ قیاس راد رتفدو لصاو هواه یودرا لوک ا نوا كلوالا مسر

 ندا حس هغ وا لصفتم و طواس ناف اقیتسا ماقم حطلاب یدنوا نما هداز

 [ سس ام تک

 | یدفا حسه و هلاحا هب یدنفا س ار یس «رادا كس رفد روما ردق هسدورو

 | هجو هب یدنفا نامعت لوا ِ ۱ ید ئ صنم هبس )ع شاب ناشو و سس ه ده

 هد رص وب و ۰ ردشل هعوقو تا. هجو ص عا N هدن واه یود را و

 ك یسح نالوا اره ا ا زونهو یساح UES هلام ك صاع یحدمآ

 یحوسمس و سرت هب ر وا فلا هرزوا قلوا شا ة همدقم و وا یحدمآ

 یجب عو یبوطو یجهبج بولي ردنوک هښاح هیفوص هلا یفلعوبشاب اغا یشاب
 ۱ ببار رله روا هس رالوف هرتساس و هفوص یخد ن دن رلواح وا یحمغل و یهر و

 . رذغلدا لاسراو

 ۱ هباکح یارجام هیدنقا ققر هلا دورو هواه یودرا ىدا جا اقاعتم

 رب رحم هیدفا مار نانو هدّقحس ور ۱۳ ا کا هر کص ندکدتا

 یودزا كرادملع هلا راست یدوهعم بوتکم نالوا هرادملع نداغا ماتفو راعشاو

 . ردراشلوا راظتنا زود هدد هنروهظ هلسو نوا یلج هت واه

 کد ق 5 هل وش . یدک هروهط هلالتخا هعقو ر هن هدلوماتسا لارا لوا

 هادا ف هداعلاقوف كراهضس ره دنح ندنرلقاع یسهعلق قاوق عقاو هدن زاغوب

 یراودنک اغا ےک نالوا یرلاغا هلغلوا رازب یهورک ضرع لها ندنراتک رح

 زر نوقا یه رف تیداته تکرا هراقافو ققرب مدا زا هنسراابو شفق
 «یداو كن راودنک هدک دنا لاسرا هاغا ینطصم یشابناکس هما رب رقت هعطق

 کاو ےرکلا دع یلەعلق راح نالوا یشاداب هدنواقش قی رطو یشادلوب هدداسف

 راشعا بوط ندنسهعاق راح نوحما هداعاو فیقوت یرلشاق مش ءقش اقر لداعم

 هراشاق یخد رلنوب نکا روم هفرط یغاشا رثاق بونا تباصا راهلک هدهسیا

 هلا لوص و هل هوا رانا توسەن نکل ۰ رافعا سقعت لا بوک ر

 ندنراقدل وا ش هلبا یاست هضننارف يولب لا یا هدنللوق یاد راح یراسوسحم

 یاران امت رس هد رعو هناکم هوعوع هدب افتاب ایا ا د یهو اشنا اقا

 ىلا یلاو بولاغوج یرلتیمج قرەلوا شادقایا ید شابوا قوجرب ندیشیا
 قافا ثعا ید داسف تدحو تهح نالوا راکرد هدنراس لصالا ق هاارش

 هنارخفتمو هناربحتم هلا ذخا یراسوح ندنغللوق قادراچ ناه بولوا داحاو

 . رایدتا راذک هننناح هطاع



 یهیمومع تبنماو هبیرغ ةعقورب زسلاتما هسیا قلا سوبحم اربج هبوب ندلوبناتسا ۱
 2تک ر كدر و لل هننسرمان كانغاجوا یر و فعلا لاو

 هدقدنلوا هرواشم هللا بلج هنن روضح یشابناکس یرارابتخا قاحوا ندنغیدلوا
 هلببسح قلوا یلهخسخا لصالا اغا نسح نالوا یغاسب شاب هدنک ولب لآ لا

 هژرلقام !رظن هنفیدلوا یورشب كرل هشس داسف هلوقمو اتاذو یبرهشه كراقاع
 ماشخا طقف ردکرک قلوا داسف رب شمقبچ ندنتلآ یشاب كنا یخد داحا الو
 ببر یسازج كنرارادافف رک و تان وند ك رب ىلا ن راپ یدسا برق

 . رابدتیک بولیغاط ود روئلوا
 كلشک رس هدلاح یی دلوا یساسه كنابقشا هلوقم وا هددهعلا بب رق اغا ینطصم هکو لاح

 هرلتا یمظعو ماشاحا یدتسا ae دنف رط تقو نر یهو ی ایناکس ندنروب

 موقعو یدیشمشود هناما قاوایئابناکس ور ندننارقاو لاتما بولک نارک
  لوا نامه تولا هادرف شا هسلع ءانب یدنا یسیرب ندر وب یخد اغا نسح

 كرل رب هلبا یتارفن یتا یلاو كلرهلک هغادراچ یرارادافق هلبا مرکلا دبع هحیک

 یراسوح یراکدتا صا كزعدتا اغا دورولا هنسوبف اغا هابتلالد كناغا نسح |

 قالوقهرق یقاط رب هللا لوخد هب ورجما ءرکص ندقدردحآ یوق ود كدروتک
 ۳ ۵ ا نادنز یارک کدو شمزوکتدلا نکیآ هدوش وا ناغآ ادع |

 تور دلاح ینسوق مر رح هل رههد یرک ر لس وح نالوا یرلصا كزعدنقا ا کا ۳-9

 شمر وهلا یه قرهقح ه وراشط هاسنط ردنشمل وط راک ی رک د هدسلم ید اغا

 ا شاب بولب روتوک هغادراج ل رهس تاقوت هلس یځد یسکیآ نغلوا
 E فقوت هدنسهطوا |

 ۱ ور دنا ید افوک هه یاع كناسن و یجتتلانوا كل والا عمر هکی اد رف

 كنولقاح وا ینالوط ندهداموب هکن وجهقشب ندنراقدلوا یشالتم یشانندهعقووب یلاحر
 کت رلاغا یمک هلبا تسجدقع هدنسوقاغا ندنتدلوا لئاز یرابتعاو سومانهحنالوا
 لاصیتسا یتسهلج هلا موم هنیرزوا كرلاب روز یمک و لاحعتسا هدن صا یصالختسا

 كرلاب روز ندتلود فرط هدانا یرلکدتا لاغتشا ها هساتم تاعلاطم یک كما

 ۳۱۳۲۱ ۶ تاششاتاکس هدقدنلوا لاو یرامارم هللا لاتسرا نامدا هتسخ
 همزال هدعاسم هسرالّوسم هاب رلعا اجا یی راکحهدنا مادعا هدر دقت یییدفلوا لزعو

 ضررعو باتا هسا رارتسبا یمک هغلاغا ندتیعج یک هدنسوق اغا كرهبروک ندلاح
 قفلوا صخش نامتو ردکنهلع تلود هدارا هترزوا یسغلوا مالعتسا ود رانوستا
 لکو اغا رضح یتیم هنس رلکدتبا تیاعر هبدا مسر كرهید ردفلاخم هننوناق كزمتاحوا

 ( نالوا )



۱ 
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Biدیگ ۲۵۹۳  

 یجهکرترایدنل وا یل هب هس ور هان | صبا ندنسح كرلاروز غا هللادع هلا اغاییطصم

 هه دلب هطباض هد هني دلدا فرطر هنتف هلهحوون یدلواقالوق هرق ید اغا مارا

 ندهعقووب و هاسل وا كعد شمشود هلا شابواو لفاسا نوت نوت شياو شه للخ ۱
 هاتهج ینحهسهلوا لباق یط رو طض كلفاسا قترا هسا رونلوا نبع ضامعا ید

 | مالسالا خيش یان ندقلوا ثعاب هناهذا شیدخت یندوبو تداح وکتفک سالان

 یرلبحاع زوس كغاحوا هلبتفرعم یثابناکس هتروشم سلجم نالوا دقعنم هدنغانوق
 راطخاو راعشا یعوزل یسومان هداعاتكعاحوا هل دات ل رلنل وا ببس هب هدامو و راصحا

 هرکسندکداردنوک هنسوی افا قرهنلوا بصن یتابناکس اغا دمحم لیلوب هریخ نالوا

 یدقا ك تنع ندی رانا تم ناز شتآ كرودص ءهحا هد ه رص ییدنل وا

 | كغاحوایتقرس لیدنقندنک واقللوق هروک هزمکیدتشیا وربن دهن وا) ًاباطخ هب ولقاحوا

 اس شعا نوناق قفلوا رهشت هدیولصا لیدق هننن وب كطباض هلغم وقوط هنسومان

 یم روت وک بونلآ یک لیدنق روک نیلهجک نکیا هدوبق كافاغصخش یتجهلوا زک اغا
 هرارش ییراروهت نوناک كنولقاحوا وید ( یزالوا راعو بیع بجوم هزکنامدود
 ولقاحوا كحیلوس رازوس كج هباشیا هنیرارکج یک رحنخو كجه يلا تی شاپ
 راس بوراو هنسوق اغاو مایق ندسلح نامه قرهلآ شتا ندنرلزوس روم هلو كنآ

 ناه قرهلوا تیحو تربغ شتآرب یسهاج هدن راکدتبا مالعا یتیفک هلعج یولقاحوا
 اغا یناغا نسح یجقاسی شاب رک ذلافلاس بوردنوک هغادراچ یبراجشا هتروا
 «هلاطاو موج هنیرزوا رار جیک نالوا دوجوم هدنرلکدتا راضحاو بلج هتسوق

 | هلیارب رقت هبیلاع باب تشک ندن راکدتنا رارصا هدنمایمادعا هللا موتشو نعل ناز
 ۱ ه رکصن دقدنلوا مادعا هلا قنح اغا نسح لاحرد هحسح وم یلاع نامرف نالوا رداص

 ۱ یراّقفرو مرکلادع هدنس هعلق راح كرم دنا ا ینطصم یاد ی ران زاعو

 ۰ را دنلق مانا تربع هلا مادعا ید

 | ازجو لکنت رهظم ابقشا هو رک هلبایمهناغیل قطن رثأت كنيدقا كب تزع لصاحمل ا
 | یرابتعاوناش كکب تزع صاوخ|نیب هلتهج وب یرلک تنوکسههیمومع راکفاو یدلوا

 هناهاش دعاس راک کوب اغا رابط یتح بول وس یتخسشم امدقم نکل یدلو قرت |
 یخد یتخسشم كکب تزع هلدسح ىلع ندقلماقمئاق كنا نکشما لاصحتسا هام |

 هسایسفل و هدلوبناتسا ك رکسعضاقرب ناسللایرحو قوطن هلو یدشلوا هدنامسب

 | ندهناهاش فرط هدانئاوب نکیا هدکعا باسیراتحار كننارادف رط یدتقا هللاءاطع |

 | یدنوقوطهنیراقام نوتب نوتب یروهظ هیپب ةطعکب تزع هدنقایس رطاخ راسفتسا
 | لوا هلیسهسبالم ققلوا ینت هنیرازاپ یلغوا یجاح اشاپ رابط الاب هجورب هکو لاح

| ۱ 

۱ 

۱ 
| 

| 

 ا ۱

۱ 



 كم رک | رادرس اضع تک الف یتیدلوا راتفرک هدکدشروک هلنا اشا رادملع هدفرط "

 رادملع بودا تاکش ثب هللا تیاکح ینغدلوا ینعمرب شملب تشن ندنغلراکضرغ

 هتتحلصم هلاصم زونه اصر اکا یم هتیدلوارکلد ندم کا زاد رس لصالاف ها

 هلثح ندی دلوا راکرد یلاتحا هراحم فانبتسا هلتهج شدملوا یهاظ راو رخر راد

 ا رزوا یس زابن ندنوناه 'باکر ینصوصخ ینیبعت هنس هظفاحع هنراو كناشاب رابط
 كردنا هلتسو ینو یدنفا یا هتشا یدنلوا ناصت هنس هظفاح هن راو اشا رابط

 ۳ ار ترام تاقا زایط ین وضر ول كاب ترع وا
 هن راغ باکر ینیف كکب تزع ید مرک اراد رس هلکعا راعشا همرک | رادرس

 هلهج ویماعدتسا هدع بوللوا یینهاسدنغم كب تزع هدناواوبینم هنکیدتنا صخیل
 ۰ یدناق لب وح هرم زا یسافنم

 هدنامر د كردا بقر عفد هلا ب.رفلد برف هل وا یخ د هرک ون یدنفا هللا ءاطع ۱

ELرا زاک هحنعزو راداب هدنحشم 0 دفا يرل  ERSTEیلاخ  

 ها هدافخ *یداوهلبا تعنص و تراهم لاک كننار 0 هسا ۳۳

 دم قوح ندنغب دل وا فک شوم دا فاطتقاو شلو اعو وش را ادف دا

 بواد الرات ندیکب تلود رازغابو كجهسکید را هنغاح وا كانسدنفا هلاءاطع |

۱ 
۱ 

۱ 
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 . یدا كحهاک |

 تاکرادت هجهقش بوراص هراص یراشیا برحو یضقنم هکراتم تدم : و

 تروشم قلارا قلارا تلود لاحر هدنوباه یودرا یئان ندقلوا یضتقم یه رفس
 یاحاستحا یخد كتهح کیا ) راللوا ندنساضعا یسهفخ تحج قحسور هکدتسا

 هسر ولاق هاب وب او همای كوس كياد قو رادتفا باسا هسلا هدن وب اه یود را قوح

 هنب هداشنا یراکدتبا هو و هفاخا یعرک | رادرس وند ( رولوا رحنم هاق رالاح |

 نادلب نابعا نالوا یتیعم دوجوم شاپ رادملع هرزوا ینیقل و ملعت كنیراودنک |

 ندقحسور هرزوا كعا تیالو شتف و رود ایوک هابا ناکس ردق كم ىلا شو |

۱ 

 یرغوطهف رطور بوقبج ندقحسوراشاپ رکسعررس) عاتسالایدا ینیداواشمقبج
 مظع هسلوا تروشم هاسودنک ر 5 ا رەس روما و توعد ه ودرا شعا تک رح

 همان وعدندنرادص ماقم هاب راع | عاقاو ل اافغا یلد هداس راد رس ود( رولوا یس هداف |

 تک رحندنرب كردما ناحصتسا رکسعیلک ناه اشاب رادملعهتنرزوا یسفلوا لاسرا |

 یتسودراهدف رطرب هلاتلصاوم هنسا ره ردا ینوک یلاص ینح واكنال والایداحو |

 ر هدنوک کیا هدعب یدشروک ه لبا مرک | رادرس بولک هبینصاغان وایسادرفو یدروق |

COE) 
 و رس



 هی ۲۵۹۵ بس

Ld هفوصو هنوط E ا لا ا 0 E 

 هرزوا قلوا ندنشتن كلا رک اذمو و یدل وا رولدا هرک اذم یماکحاو توش |

 اینا ونععوشابو هل رازو باغ دحا نالوا یغویشابیرکسع یل هج رق وساغارادحاس
 یداروس هحونکب ترع هداز نارشیلاغا رادحلسو ى زا |

 سک یه هداوبناتسا هنصوصخ یسک هنویاه یودرا "ةتفب هليو كرادملع کن وچو ۱
 شکن وجا هب رفس ماهم تشمت هدقدنلوامالعتسا ندیماقمُاق فرط هلکمری و ینعم روب

 لید ندهاشداب ناب رقم هدننمض لاح مالعتسا هن ات ییاوح یی دل وا 0

 یدتک نولک ه هنردا هلا نواه طخ اغا ىلع یحاح ا ا ۱

 کو ک0 6 اک مرکش ندلکرک هنوباه یو اقا زاها
 قافنالاص وصخ یه قرهلواتصلاخ و فالتا لدم تموصخ وفالتخاک هدنرلهراو |

 بولوا یم هعمنصكنىراقفر هللا قیفرو نمار هسیاوب رلیدلوا ردنا ارجاو هرک اذم |

REE وسیل ناغس هل میلعت ی رادماع و هدکع | لامعا یک ی رلکدتسا یراد رس 

 كلر هل دنا هرک اذمو ثحم عوضوم یلاوحا رفسو هرواشم نمجنا دقع نوکرب یتح ٠
 هخینمکح یس هحاصم تسلم یروطارعا هسنارف) یرلضعل ندننارا قحسور

 یتس هدام هحاصم هرکصندک درب و تروص هیهکراتم هدنس ولهیسور ا هلع تلود
 هیلعتلود من هلا لاقو لاح ناسل هک هشداروصیدنازوا یشیاو یدتسا باج هسراب .

 یدایبم همتمرحو تب نالوا صوصخ هنناذ كمبلس ناطاس د رج مازلایف رط

 .هکراتم رویبدیهاهبیتنوعر تنولهسور هجیهاکو رویکجدس ه زکوا ییاخ ٌةعقو وید
 ولاو (قج هلوا هل کوص یدقج هنادیمهدوهعمریغ تروصر هلسناونع هدودحریغ
 هدوهس توا ) بودازوا لید یرب ندنجا نارام ناراب هن هدک دتا ناسرد راثح

 قفر كحد (رولیدا فالتا ها هسک كم چاق رب هب رهش هللا تماقا هد هنردا
 ردىم ولعم كەل یدلکح ترسع همن نجه هدنک رادت هغا) ید رایدنفا جیهب و

 رولوا ولرخ تهج هزا كستک هناعسرد هل هسبا ندکمنا تاقوا هنافا هلهجووب
 مع هلا تامهم مظنس هدلومناتسا هسا زلوا اهف هسرولوا رد تروص هلاصم

 هنامزام لب واقا هڪ ود ( ردارحاو قفوا هتحاصم باحا هدلاحره ازغو داهج

 و تر 1 راد رسو لاج هضارتعاو ا دارا هکیوچ هدنر کد تا داربا
 زور دنح ناه هل راما قیدصت یار وب یسهلح ندیدم وا لامرب هدنس هردم

 هنداعسرد هدف رظ  NYهس رزوا یشرب و رارف 2 ندنسارح ه ردا

 مهروک نیرانوباه ر ادد كزعدنفا هد ودک ریارب هدنب هسا هاب وا ) اشاپ رادملع

 نالوا ناتسدم ندفارطا زید رید (میهروس زوب هني راهناهاش یاک اخو 1



 - با

 ی ۲۵۹۰ جم

 ماتخ هزوس هلمناس ایت هوحو هدنسفل ون سا ا نواه یود را ید كن ۱

 هدناکمو کم تام رک دا ری دن و بدر ورندتقو للسخو شیدرب و

 ۰ رايد ردرپ و هجن

 ندبرایرهشفرط نوچما یتک رح هتداعسرد هاهج ووب كنوباهیودرا مرک | رادرسو
 ناذیتسا ند هناهاش فرط هکنوح هد هسیا شملبا ناب ز ٌ؛دروا ینسفلوا ناذیتسا

 یدنفا هللا اطع هسا هدنروصو و ییسط سا ینج هلملوق هتروشم سلح هسنلوا

 ندا ذفس هاتسانم یسغلوب هدوراشط كنودراو املع رودص نالوا ناب زمه هلا

 ندشیدلوا یهیدب یراقجهلوا عنام هصوصخ وب كردبا قافتا هلبا ولقاح واو اکو

 كنو اه یودرا هناهاش تاذ) كردا تاقالم هحشخم هللا مظعا ردص یدنقا قفر

 ندنعاضوا كصاخشا ندا المتسا دب عضو هتلود روما هجو ربغب هلسفل و هدج راخ

 ۳۰۲ 2 کا ر هما یک یزکدورو هلوناتسا تولوا رفتم
 یدورو ا اا كزکتلود بانج ردشلوا زمعومسم ندنامرم ضع یی دلوا
 زکلوا نیما هدمابو_ردقوب هاششا هدننج هلوایدودحمان راسم بجوم كهاشداب

 كمرک | رادرس كرهد (رشود هشک اشک شيا هسلوا ناذبتسا اما لفکو نماضن

 ندرلودنک ین 5 ما نامرد تانسحم ردقلوا هحتلودو هاذ و هوم اس

 لر یصوصخ ناذتسا ءان هنشیدلوا شمردنالصرح هتک رخ هرزوا تعرس هداز |

 هللا دس یلاسو قرط قوحا قمالو ع ویش هدلوساتسا هوا هقش ندقدنل وا |

 ناعت رارشابم هرارب ناک مزال هرزوا كمامر وبلاص یرلکح هدک هلوناتسا |

 كرت هدنرلرب لاحاو لاقلا راسو هاکرخ و همخو سرت قانوق شب ردق هلومساتساو

 لاحر رنک | ینوک بنش یجنمرکی كنال والا یدامح قر هلوا راکس تاغ هلا

 یهخ رح هللا م ۳ اشاب رادملع رحسلالع نزسقلوا یربخ هلس كتلود |

 رار هلبا نواه یودراو شعاق هنک وا ییاشاب ماره و ییاشاب ىلع

 دبا شمتک دیار ید یسهفرف مسجد كنسودنک و تك تک رح

 قر هلوا یب ندتکر حوب یژکا كنبتکو نی رومام یک هدنوباه یودرا
 همیسارس یک یریکدتشیا یتیفک هلیفک خابص هدبوقلاق ندقاتب هلب رافلوب هدنانغ باوخ
 هدک دا لاژس وند راو ییصا راروید شمقلاق ودرا وهاي هرکیدکی قد هلوا

 یتسهوهف كر همر و تىما یتیم هنغیدلوا تفکر ات فالخ نمک نار هوا |

 هکوسب یحوباپ ییدنک نس راو زلوا یش هلی وا یمکو هدکمریدشت فک بوجا
 یندلوا شملبا تک رح كنوباه یودرا احح نکیا هدکمریو باوج وید توقوا |

 هب رفس بابسا ةثیهت كر هربو ینعم ررب سکیههماکنهب ان تک رح هلبوب كجشدبا ققحم



a ۲۵۷ r 

 ۰ یدشعا ترش

 | نواه طخ هنب ًارخٌومو شمتک بولک هبهنردا هليا نوباه طخ امدقم الاب هجو ربو

 | ىلع یحاح یلدادغ نالوا شما تدوع هدکنلرب هرک ون تولک هن واه یودرا هلا

 " هدهنردا بوک مزال یک رج هورلبا كنوباه یودرا هکراتم یا رو یخد اغا
 . رارق هتدوع هتداعسرد هما ارا قالا ندش دلوا بجوم یراصم هدوهس یخد یتماقا

 . ىدا شدا مازعا هتداعسرد هدهار

 دوهعمیرظانزاغ و ندنف رطاشابرادماعمدقمزور دنح ندنتکر ح كنوناه یودراو

 رادقمرب یخد ییاغالعیحاح ینابعایراصح راکوب نوجا یمادعاكناغا ییطصم یغاق

 .یدیشمردنوک هنس هملقراف یا مور عقاو هدنزاغوب رک د هرق یرغوط هللا یراوس
 هلا یوم یناععا یراصح راکو ینوک هنشراهج یحنزوقط نوا كنهرخ الایداج
 عقاو هد هعاق ج راخ كنشابقو لوصو هنب راق ىلا مور رحسلا ىلع اغا ىلع یجاح

 شاط هدنباوخ هماح هللا لوخد هنمرح كر هد راو صا هدنقحو لوزن هنس هناخ

 شملنا لاخدا هنفرصت هضق یس هملقرانفو لاسرا هرادملع هلعطق ینشاب بولو روتای

 وص ىسەدر رس كنشاق نکا های هلح ص یروح نواه یودرا ندشنشدلوا |

 یرغوطنداروا نوجا دادما هباغالع یحاحو شمل وا تلذم كاع ةديطلغ یک عاق |
 "ردشلردنوک اهد یراوس رادقمر ااا

 هلوسناتسا یراضعب ندنراذلک ورلبا هلکعا روعشلا لش یراقاع روهظ هک ان هعقو وب

 راسقتسا ود ردم هلا هنس هدارا یلتق كنرلاغاو رابخا هب ىلاع با یلاح عفاو توا

 ینیدلوا بولوا هنس دارا راد اکو هللا مالعاو ضرع هنو ناه باکر ندنف رط اشاب

 ندنناح نوباه یودرا طقف ردقو نواه نذا هدا مز هتنرزوا یسفلوا مالعتسا

 او امور E دا E ی رک هر

 یودرا هدقدنلوا لاؤس ندرکسع نالوا شک نخب الاب هجورب تیفکو لاسرا |
 رانا نایب ینغیدلوا ینایعا یراصحراکوب یرلهدرکر سو یتراةدلواشلک ندنوباه
 زک رخ ندنو كزس ردشا زالوا لصن و ) کا رادرس ندی واھ باکر لاحرد |

 هدام قیشح یخد ولقاحوا نانو هدلومناتسا پولی زاب همانمالعتسا وند ( یعراو

 راق راقاع هدهسیا رایدر و رارق هرزوا كنا راظتناو فقوت نيكد ههحیلوا |
 هود را غار اوت نادیش هایش EE لو |

 هول یجنرب نوباه یودرا هدانا یراقدقیچ هلوپ یک یسیدنکوود اشاپ هلی

 ۱ ا هلا تار رحم نالا زاب هن وی اه باکر ندنف رط مرکا رادرس ود ( یدلر و

 " ماقمئاق تفک ندنشیدلوا تامولعم الصا هحبلاع باب راد کوب هکنوج هدنرلکدتبا



 نامرفو صا یربمدنو رهق كنهموقم هفاط قرهلوا راریغاو لاعفنا «یداب یخو

 نابعا یدنلوا ماق هقبضت قرهلاوا هلاوح راپ وط هنسهعلق راق ندف رطره هلغلر وس

 شمرک هنجما هعاق رب لمکم یسهناخبجحو بوط رضاحو شمرح یشا هسا اغا

 كنقت و پوط هنیرصاحم زکلای بویعد یشر و بویمصا قالوق هثرشرب ندغیدلوا |
 ۱ دنا ك لا

 ردن یلصا كناغوغ قحنا بوک روا ندنرلادص بوط یسلاها )ی زاعو ول تاتسا |

 ندنا راف رحوب نکیآ ردهرتد یابند یتوطس كنيغابق راشلکن وچن ردرمک راتلکو |

 كرهر و انعم رر سکه هاتهج ییدمنلسب یرلاروب راشمایب هلک لصن هدب ویق روق
 هد هقس و نالبرب و ندتلود فرط هدهعقو تقع قمافلوا ضرعت هرلا روز یمک و

 ناطاسلایلع جورخ یمکو یعزال وا لاعفنا ءیداب هب ولقاح وا هدامو ندنفی دلوا جردنم

 ولرد كرەد یزالو یتسالب تاهن ران داتراسح هناصع ءیریهرو تلالد هنسهبضق

 . بولک اغآ یلع یجاح یلدادغب نکیا هدقفلوا لامی لاقم طس هدوهسو لاقو لق

 ۱۳ وا .رزوا ك اهجوتم هتدامسرد كناشاب رادملع هلا نوناه یودرا |
 هلا توعد هنوباه یارس اشاب ماقمغاقو مالسالا خش ننئاشعلانب هحیک كحربو

 بس هنیروعشو لقع بالسنا هدکنسنکیا حعلاوت داخو هدقدنلوا نابمرد هدام

 نویاهنذآ رودصاما ردت ممعاونابلاح تراسح هتک حر هل ودوخ دوخ)قرهژوا ۱

 ۱2 وا تولوا تصخر ندنهاشداب فرط ود ( ردتفک هقش هسا شلوا هللا |

 هدند ورو هتداعسرد كنسدنفا جمهب امدقم نب رقتوفص هاشداپ هنیرز وایراما ماهفتسا ۱

 هرکصندکدتسا نیمأت یرلنا هلا نا وید مدمزای طخ هرزوا ینیدنلوا نیقلتو میت
 تروشمنمحنا دقع و توعد الکو راشو یشابناکس ءالاولقاحواو املعرودص نرای) |

 هلکعا صا ود ( نوسنلوا ر رقت هن واه فرط هسیا رونلوا رب دن هلهح و هن بونلوا

 هدقدنلوا توعد هنغانوق مالسالا خيش تروشم باحا ینوک یستربا هعح یسادرف

 قجهلوا هراشتسا یالوط ندنسهدام یشاق نالک هروهظ مدقم زور دنح نگر

 رادبلع كت واه یودرا لومام فالخ نکیآ شک بوبلرضاحزوس هروک اکآ هلینط

 یالب دننام یناهک ان دورو وب نونلوا نارد ییدتا لوفقو دوع ۳ ها اشا

 تشهدیازک هاسو ترج راو درب تشب قحیلوا یناعذاو كرد نیرف ك راضح ینامسآ

 نواه یودرا صوضلملا لعو بهاد هراکفلد راکفا ولرد رر یر سه قرهل وا

 یرلکح هروک نایز ندقلرازاب وب راثلوا ذوف راد هاو هلس ره قلوب هدوراشط

 ۱ قوحر و یه الام ولرد و زاغآ ههب رک رتش عاضوا هلتهج ی راقدل وا ب رطضم هاس هعلاطم

 یمکو رپ دن یترلهداعا هلا نواه طخ یمک بودیا زاب ینایذه ناهد هللا ینعمین مالک
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 نواف رافم تصخر كارا هوا ناکا ندا تک رک یلاع یاضر فالخ هل و

 هبا دس یراوق كلوماتساو عفد هلبا ینییعت رکسع یمیک و ریک ذت یغیدلوا تلود
 ینطصم ماتممناف نکیا هدکغا ریرقت ینموزل یراغلوا عنمو دص ندلوخد هب ورجا
 لاحم هرب دنهلکعد رلکحهرک هلومناتسا ینوک یلاصو راکحهلک هیرولس نوک و اشاپ

 هرخآ تمسو ناسا لیوحت "ةعفد یک ینیدلوا لاقو لق باح موزج ینیدلوا
 نجا سم تحناحو رازلک هسملا اضتقا هتبلا ) یراضم ّردبا نا نانع فطع

 نکل ای هیوا توا توا ) ید یرایضعب بوید (یدیا رازقا تک رح تفلکرایتخا
 كنوب هلکعد ( رولک مزال كلردنوک مدا نوجا یتوعد فی رش غاحنس هدعاقر

 ندنواهف رطنوک لوا نامه ضرءلایدل هن واه باکر تفک كره ر ورارق هس رزوا

 . یدسا تدوع ینوک یسترارازایو یدنک نوجا توعد اغا ریذن یک و هنیزخ

 یودرا ردیش, یعرکی كال والایداحو یسیدب كنيمور زومت هک یلاص مو یمادرف
 هاو ماقمعاقو ماللس الا بش نوک لوا ندشدلوا ررقم لوخد هداعسرد كن ویاه

 مرک ارادرس بودی هنکلتفح یلریجنا لابقتسالالجال تلود لاحرو یلاومو رودص

 بولوا ناور هدننمض مودق كربت هدهنفررط اشاب رادملع ه رکصندک دنا تاقالم هلا

 هدنماقم یسهریدم وف هدهسا زملس هلشال لود تاه رشت و موسر هحرک | رادملع

 ندنسهمخ هلبا قیرعتو تلالد كندفادحا نالوا فورعم ود ادختک هسوک بونلوب

 هتسهمخ هلبا لاحشاو رقوت لکو لاقتسا یرلنا كردا تکرح ورلبا هوطخ دنچ

 ندساح ردص هلبدصق مظعت هدایز هرادماع یدنفا مالسالا خيش هدک دا لاخدا

 یاب مه رلزس كروس یدنفا كروس ) اشاب رادملع هلسلوا قحهرو وا هترحنم

 ( رد رو ا کما تاغو ۵ مش رک ندنسهصز كوس یشا مه كوب

 ماق هرکص ندسانتساو هرواح هققد دنحو سالجا هسلحم ردص هللا مارا كرهبد
 ۱ ۰ یدلیا عیشت هرزوا حورشم لاونم هن هل راعا

 راطتم یور كنرو رثاتم یدنفا مالسالاخیش ندنربعت لوس یشیا كوي یشاب جا
 لا هن عاحرا هلحرب یرب یه بوید ( هفام هف ) ید ناسانسش هتکت شب و
 . ىدا شل وا رظتنم هراک ماجا

 ی هدنسهرا اشاب د واد هللا لربح ا یی رش غاحنس ید یراترضح ناخ ینطصم ناطاس

 قابا مظعا ردصو یدلرورن ارحا یسهدعاق و ماست بودا لاقتسا هدننعم لح

 یخد هباشاب رادماع هدع یداری و جوغرس داتعمرب ندهناهاشفرط هودنک بو وا

 هنهاکودرا نالوا ناعم هدنریاچ ی رج ر ار هلا رانابعا یهدنتسمو یدلرید واقایا
 یداراو هتیرصق اشاب دواد قرهنلوا تک رح هرزوا مومع هرکصندنوب و یدلردنوک



 یک ۳۰۰ زی
 دارهایحما هوهف رب زکلای هلا وفع هرک وب یمسر تفاض نالوا داتعم هداشاب دواد و

 ناویدو لخاد ندوش وط فرش غاحنس هلا یال او یدلدبا تکرحیخد نداروا
 1 اوا شک نده رط هقشب ید ییطصم ناطاس هدقداوا لصاو هن ونامهیارس هلل

 یزوقط تعاس ءرکص ندقدلروس ارجا یملست و ملست مسر كف رش غاحنس رارکت

 . یدلنوق هنام كردبا روم هققد یعرک

 یدک هیلاع باب ,تلود مک تتطلس نا زا هاب هلا مظعا ردص هدعل

 ۰ یدتسا تدوع هر ولر سک یه « -ندنسارجا مودق كربت مسر یعومعو

 هدنسهملقیراف یلیامور راقاع نوجماكنوب یدلاق هدهرن یساوعد یمادعا كن اقای
 توا ( یدلون یسهحبتن كنوب رلیدا هدکعا قسضت و رصح یتاعا یراصح راکوب
 كمدبا ققحت ینیدلوا هلا كرادملع نکل یدا هدامر مهم كب هعقاو هلئسموب

 یک اش ماطر لوبناتسا قاوسا بولک هایسودرا رادملع ًاقاعتم یدلاق هنع توکسم
 تهل وب نوک ره كرلنآ یداوط هابرلرکسع یبا مور نالوا حافک ءداماو حالسلا

 بوزک هدنجا لوبناتسا هللا یرلهبب رغ تفاق صوصخ هني راودنک و هحلسم
 لکد هدنحا زاغ وب کی راک تشهد و فوخ ردقلوا ههماع بولق ندنرامشالوط

 كا نامرد ییاوعد وا راقاع و زمتشیا یعالوق كنهنسک هسلت | پوط هدهناشوط

 ويد شعا ېک نديا مادعاو شقلوا مادعا نوچ یغاق اب هنسک نوسروطابوش
 راکوب هلتهج ینیدلوا شکر اناعا قوجرب ندیلبا مورو یدلوا زا تراسج هلاؤس
 . یدلدو وا یمسا یخد كنناعا یراصح

 ندف رطرب یدنلوا مادعا یثاب هطوا مان کیا ندولقاحوا هدننمض یسهدام یشاق
 كقلخ مو یدک یدلوا نروص ی رامادعا بس کل یدلوعوفو یوعدر

 یضع لها هد رلوافز یک كيوک یدنود ه ه راف ترول یدک زلفاع نالبتآ هنزون

 تحارتساو نما سان ٌهماع هلتهجوب یدلوا عالم یک یزوق رب روز ندیا رازبب

 فانم هدنسلاپ هوطو رهش هلتعاحشو تدالح ورندهوا اشاب رادملع ارز یدلو

 هدماوعو صاوخناهذا یتاهم هلتهجو و ربک و ربنصره عومسم یتعاحشو بورح
 دراو هتنطاس راد هدننروص السا ها هبلک رک اسع ناهک ان هلل وب ندشیدلوا رکیاح
 ربارب نویقهلباتروقهدلومناتساندنب داوا شمت البتسا تشهدو فوخ یهماع قجیلوا
 ۳۱ لوا« واه نوسروط هب وش قمشراف هنشيا تلود هسکو یدرزک
 . یدردا ردح ندقمروص ود

 هب یلاع باب هلبا هکوک میظع اشاپ رادملع ینوک هبنشج یجندب یعرکی كانال والایداج

  بویلوا یشیال آ تاف رشتو موسرو یشیابب ز هیمسر سلا یسهکوک نکل یدلک
 .یدبایسه دندوشیامت لرکسع لمکمیسهحلساو هد زکر دق كب ىلا شش کلا



۱ 

۱ ۱ 
۱ 

 ممصت ندل وا هدانا ییدتا تماقا تعاس دنح هدلاع باب هلاتشهدو تمشح هلو

 هنون اهیارس یدنفا فراغ هداز برص یرکسضاق لا مور اهاس درروا شدتاوا
 یدنفاهللاءاطع و بولی روس تخبشم یاضم ٌهورف یاک | هدنوناه روضح و توعد

 تدوع هتنشود را اغا رادملع هده تارا دما نومام م
 كيرحت نیرحیکب و كمشود هارو هباروش ندشدلاق یسوقروق اب روزو یدتا

 قلنابروقنارادف رط یدنفا ةلاءاطع هلثلوامواعم یتج هبلوایرئات راداسفیک كن

 .یدنای هتیون یک نویوق
 یذنفا نیدلاسمش هداز شوا دوج یرکتسنخاد لبا مور هرتتس نون ییاو

 هبههانوک یدنفا خدلارون دوم هداز یدنفا ىلع یول یلوطانا ردصو ههسورب

 یلاشا هلا ب رغل و یل ههرفا یدنفا بم هحاوخ ندنرلولهاب ییوطانا ردصو

 فورعم وید ماما غیا و نالوا ناس یسهتس راوطا ضد هدالابو یلدا تھر

 ینا ماما هنب ر هللا لزع ندتماما یدنفا دم شی ورد یراپ رهش لوا ماما نالوا

 ماما یدنفا ے رکلادبع یٹاب نذؤمو لوا ماما یدنفا دحا ظفاح رانا یراپ رهش

 . یدلوا ا

 ۱ یااده ندتنطاس فرط هدانا شدوا تشت هن رلهلازاو عفر كن هملغتم هلهح ولوا

 نالک تودن هسودرا اشاب نادملع هدننمص ا مسرو یلاصباهیه

 یتکر حوروط كناشاب رادملع ندن راقدل واشقلوا لافغا یک کرک یرایرهش یانرق

 ییا داوا تونه کوم تقاط نوه نورد

 ندنسناهک ان دورو هو كرادملع هلا نواه یودراینوج ید كنقلخ نوریب

 قرهلوا بهاذ هنک ودیا داعباو درط یترارادف رط هلبا مالسالاخیش د رح دارم

 . یدرلروهدا داقتعاو نط ود ید شا هلا تا ارحاو

 نوا یزح سا هلوقموا اهنو دشر تاجا ضم ندهنامز ناشدنا رود اما

 روند ردلثم یسانوح # هاسهعلاطم ییدلوا تورو لقع ءیفانم تفلک هدراهنروب

 رظن دم هراکماحناو ای وک ین ٭ اند نز ردقجهرضوط رل هللا ریس ٭ یلح ةلملا

 . راب دنا اثک هدید هلا راظتنا

 هلعف زبح مدقا نآرب قرهلوا نونم ندناثبشتوب ید اشاپ ینطصم یاچ مظعاردص
 و هدف وا كنهلغتم يهدلوسناتسا ارز یدروهدا انتعاو مادقا هو

 یدروهروک مدقاو مها ندشیارهینرلهلازاو عفر ندنکی راس یغیدلو!یراهج وتو

 هلتهجوب بویلوا قفاوم هنب راکفا كنا یخد یلوصا كنبرصع ماس ناطاس اعقاو

 ندنسودنک یزو جا كشيا کل ارا یوا ارگ تای



Rk | 9 كرادملع یک سان م اوع نالد هذأاس EE یم ل ۱ دل وایش یا E 

 ندنلا هافتم یلود ناس رک هلبیسح هل وام ندانایرح هان رلند قحاد وصقم ندنسک

 تحاصم مدقا نوکر هتل و هذن داقتعا تا ندکعادوهحم لد هصلخ ۱ 5

 رادماعو نوس  Eيدتس اقر هلاق لقتسم هد رادص ماقم یسودنک

 ندنفرط یناراب قحسور یدروبهدیاتعراسم هدن| ارجا ود نوستوطبوت | یک

 یعلق كرادملع درج همقاو تا ارجا ینم هنفیدلوا هدقعنالسشقل | هداوب وب خد

 کالا ماظن و ىنا لب راو مسواک نوراقخ نذتهد یتساروت کیا هدنههاس ۱

 یدالشا هغلوا تمظعو رک شو رف هرفط هملاع كردا دع ینادم .

 هدنرصق اشاب دواد ناه هدقدقبج هنلابقتسا كف رش.غاحنس ینطصم ناطاس هکوبلاح

  ۱سالجا كمباس ناطاس هح رس هکله بولبراو هن ولاه یارس یغوط هلا فقوت

 شا هلکلهش هاب وب ) شاب رادملع نکشغا ری دن و 2۳ یدتفا نار و ۱

 | قلخ نوت یدمش ) ید قحسور نارا رکید بود ( زامشقای ہکلد م 1

 زور دنح رولوا لش فو كرهاشداب نالک هنلاقتسا كم رش عاحنسو رد هدقابا

 یراپ رهش ناب رقم هد رص یی دنلوا تمدحب زار اهاس هلازاو عفر كن هماغتم هدنف رظ

 یراص وصخ رفسو حاص نالوا تسدرد ه دع) رونل واطبلغت و لافغایک کرک ید

 ناطاس هح زس هلا هل | هلس ووپ قرهنل وا س ر سلحرب هدن وب اه روضح نوجا ۱

 ` یدشلر و ر | رق هه روصو هدن راس هلب رلع د ( رولیدبا سالجا میلس |

 دّقع هدن وب اه روضصح و یدا راقبح ندهرا یرانلک ورلدا كا كن هساغتم لا ۳1

 یطالتخا هلرلابروز كناشاب ىلع یدس ابرد نادوف طقف یدک تقو مایل

 فلکت همظعا ردص یسارحاو یدلروک مدقاو مها ىلع ید كنا ندننب دلوامولعم

 ه داد حساسل هدلا اشا ىلع یدس هدهسادلبا ضرع هلا بلس ید وا یدلدا

 هوجوو شملنا لافغا ینوردنا نان یهاظ هليا كامهنا هتالصو موص [هاظو كاوسم
 كلنا تنطاس نابرقم رنک | ندنیدلوا شمهلزیک هدنسهقرا ار هدر یتلاظمو یصاعم

 .حاتف رادقوچ شاب قلنادوق هدنربدقتیلزرع ید یرلیضعب و تداهسش هنلاح حالص
 (  هب واعم ضل لب یلع بال ) یاضتقمرب كردم باقرتسا ینا ندنغیدلوا دوعوم هباغا
 ةهحينجا طسب هنیرزوا اشاب لع یدبس هایسهعاد قلوا عنام هغلنادوق كناد رج
  شابوا و فالحا و ندرلتکب شمشش هدنعاحوا برع رازح و تاهو تاج

 فرط اضتقالایدل ینم هنغدلوا ندراتا رولماص یرطاخ شع روس هلاب هدنسهرا

 تداحم ندنل نع ید ییطصم ناطلس هاسسابلوخ رولوا ردتقم هتسهنفاح كتطلس

 ردملسم یتردق ه هظفاحم یملغواو ردمدآ نداحلص ید ناطاس هدلاو هقشب ندک دتبا



 یک ۲.۷ و
 هلسلوا شمردنوک همانکح هبظعا ردص نوا یشلوا تعارف ندنلزع وید
 یرلهلازاو عفر كنهلغتم هسیایناراپ قحسور بولکمزال قفل وا رظن فرص ندنلزع

 مظعا ردص ندن راکدتسا رارصا هدا وت هلا راطخا ییهلواقم ندا قىس ه دّنمح

 ۱ E هنعف د فن هساختم هرز وا سم هل واقم ( هناشا رادملع قره وا ریحتم و ب رطصم

 كناصوصخ ضم ا رظن هلاح یاضتقم طقف ردراکرد ینیدللوا ماّتها هدرلهبنر هن

 | هداروپ نر ناتو روپ تدوع هلتمالس یراودنک ردراو موزا هني ربخات

 ندراف رطوب قترا هلب و ندنوب ران وسروک مریری و ماظن هشيا لصن یلعا ندن رلکدتسیا
 هلب | لاحراو تد وع فلکت و لاسرا رلربخ ود ) یدلاق لاحر بیج وم یراتمافا

 یلود نعرارقو لوق مر نلردا وفع قو ) اشاب رادملع هدک دلبا لاقتتتسا اتداع

 ۱ ) ردط ونم هنسا رحا امام كوب زعدوعو ردط و رشم هلا قەراتروق ا هلغتم

 هلب وب مظعا ردص كحد لیدبت هدانع و تنوشخ یتعالم هحهلو لیوحت یاسا ود

 ینکحهدا ربد دنه و تاون ر 9 كشاو رئاتم ندهلماعم و و یيدعا لومام

 ۱ ندنف رط یناهاوخ راح ضع ینوک یحنحوا كنه رخ الا یداح نکیا ریحام تونمهلس

 هتش ا كنا هل | و تو وا راطخا وان ی دل وا ا هداعا یخ مار

 ضرع هنافطصم ناطلس یتیفک هاسسهطساو ناب رقم ضمم بقعرد ندنکجهم ر ول

 ناطاس ندنک ودا شفلوا لافعا یقرط نواه نوردنا امدقم کنوج ماد یا

 صاوخ مضعا ردص یم کادو تىما هن راطخا و كمظعا ردص یطصم

 ۱ تفعز طب مبنا یاوم رخ E را نایک
 یراق ر هلا یدنفا قفر نالو هدلوناتسا نورد یدمش نوسروس ناسحا

 | زراسق یراومق لوبناتسا رولق نمار هللا رادملع زکلای هدجراخ مەديا مادعا

 | وذ ( رولکح یتمادن هرکص الاو زراه هنسهراچ ید كران | قافتالاب هلبا ولقاحوا و
 | هواه فرط كناشاب رادملع ) ارو صاوخ واو اغا رب دن هدک دتا مار حیا

 ا ردمولعم كنهلح یبیدلوا یداص هقش ندت وقت یههاهاش توطس یوزاو تمدخ

 | هلتمبت هماهوا قاطو هلبوا راشلوا زستحار هد و مرا
 ا هاترامر و باوج وند ( ردلکد لقاع راک كما داشک یداسف باوا نالوا لباقا یدس

 | ( یدانت نلءامحال نکلو * ابح تیدان ول نعمسادقل ) یدایرف كسودنک مظعاردص

 ۱ را یتفا فر شا کما سما یار یسادلوا ید شا
 | هب یدنفا ضار هللا ناس یلاح عفاو یک یراقداوا فقاو ههشخ راحو یراقفر

 1 مخو یسهحش هسا زامل وا تعراسم هتک رح هدنلوپ دابا دان هج یهو راست هر دن
1 
1 

 1 هن شڪ ی درد كنه رخ الا ید اج یعل یساد زف هن رزوا یرلعا راطخا یتفج هل وآ ۱



 یی ۳۰۵ تیح

 ورک هلوتاتسا با ع هداز ندکنش نوا رحسالع ابشا زادیلع د
 هب هقاس هسفانم هک وچ بودیک هنسهطوا ضرع یرخوط هللا دورو هبیلاع بابو

 راهظاو ن رقنو مول هناشاب ینطصم یاج مظعاردص ندنغیدلوا مضنم هقحال 0

 ۳ ی یا هرب ) هلا نیکو مثخ

 ۱ a یعوتلوق هاکو هنج هاک یرادهشعر تسدو بورشاش ینسودنک

 8 هن ینو اه رهم اشاب رادملع هکنوج هدکد سا | یاست بوراقیج ینویاه رهم

 هلا یمیلعت كتدقا قفر طقف نولاق هدنلا نواه رهم دک دل ینکح هلک

 ی هدنتعم یاشاب ییطعم یلح « E ماست هب یدنفا ناسج یشاشواج

 ۱۳۱2 2م زادقمق و تاکرا هریک رابرت هج کلا بو ماست هباغا قانشوب ند رلناعا

 یلالد كسدنفا نمار نالوا یصاخ راشتسمو راست هنسودرا یهدنرباح ڪر

 . یدلبا راضحاو توعد یاظع رودص هليا مالسالاخیش نامه هلبا

 تاذرب یلجو كزا شل هتخیشم ماقم زونه یدنفا فراع هداز برع مالسالاخش

 هدنسهیابیشاب ی وقرب و شل دیاداد رتسا نوباهرهمندندب كمظعا ردص ًاربج بولوا
 یغیدلوا شلردنوک هنسودرا رکسعرس بولپ رب دلاق ندیلاع باب هلیا یتبیعت رشابم
 بوروک هدنما یرلناىعا لیا مور قوج رب EE E و توت شات

 هلودو نید) اشاب رادملع زلک رولک هتسهطوا ضرعو شوهدمو ربحتم كرهکروا |

 یهقبقد كد ( لدی قلاق یرلک مزال قمراو هنوباه دزن ردراو نمراشیا راد ۱

 رادملع یدتا شومارف یدوعقو ماش قرهلوا شوه نو نوتب هلیا كارداو مهف
 نیس هن ناسمیاغعوا ترع) كردنا روم ندنسعارواط هحرغا هليو كنا هسا

 نودنک نوسنوس یدنفا هراع قحبلوا تب اهم نزهرعن هليا زاوآ دل ود ( قلاق

 ۱۳ لک ا باکره قزدلوا دوخ و بوقلاق هأردما ناما دید هلقم مشاش
 جرهو ادیب هلغلغ میظع رب هدقدلوا سکعنم هوباه نوردنا یک ر ح و كزرادملع
 رادملع نکرد كسلا رم دت هن ام كلهساشبا هنایا قرهلوااد وه یرلتمالع جو |

 هداعسا| e هن واه یارس ندنسو ق همشج قوغص اشا

 تلود لاحرو املع ًامومع ) هلبا باج یناغا ناحسم نالوا یساغا رلزبق ین یساغا
 بولطم یتسولح كزعدقا ماس ناطاس یرلنادناخ یوطانا و یرلاغا یا مورو

 سالجا كراقح یزع دنفا مس ناطاس یداه كرلک هام وب نوحک آ رار وهدا

 ناس هانطصم ناطاس یخد ییدنفا مالاس ال اخیش ندهقراو هداعا و هدافا ود ( لهدا

 .: یرلبا لاسرا هرز وا تاجا لاحب
 رادتبا ههدافا ینکیدتشیا ندرادملع بوقح هنو اه روضح یدنفا مالسالاخیش

 ( ردا )



e ۳۰۵ قبح 

 اشا SS وب ) فرەلوا بضعو E ناشف شل 1 ییطصم ناطلس ۳ ردا

 یس یکی دا رک کما علح ی هدب وشود E شما قفتم هام |

 تن شم ض مع ید وا مالاس الا حش r ر ز وا شد دیدم ود ( مردنا هاب هراب

 یاشاو تعاط ین ردو یدمش ف رح نالف و نالف تک لوس نکرد ەد

 تروصر هش اوب راو ربد كدک ود هلاق هقشل یا هد و را نس بم رح قوانم هر )

 هدنس هرا شتا کیا یدنفا یلاوز هدکد تبا هداعا هلبا تادیدهت عاونا ود ( رب و

elی  Oا ۳ ۰ را هدنس هرا وو او  

 یس هنمده و مک كلو ها رلهم زاف و هطآ اب ا اشا رادماع ندش دنل وا دس |

 . هنلاح تورا مهلک نوسر ؟ دنا دیدهآ یرلک هد ورجا هل رهحبص سهم و دن شه

MNعیطلاب هسا رونلوا مادعا دوم ناطاس هلا یاس ناطاس ) دو سا  

 مادعا یرلنا بورک هن وناه e 4 تصحر نامه یر رولوا رادان هدنظلس

 هنغل دلوا شم ردتا دس ینسوق رلاغا قأو شمر و تصخر ید یراترضح نورد
 هن زخ و حالفلا مدع حاتفاا دع نالوا رادقفوح شا ندمهبلا یوم ناب رقم یبم

 مانریذن هراق یزوب هدنرخاو ابند ندنرلاغا نوباه مرحو مئل مان میاس ها یا

 لیدو ریمدتلا یجاو صخش مان دمت یلغوا لوبا ید قح هلوا روخا ریماو رب زنخ

 رابنتشک مان ییطصم یلد ند راکت و ناداواو یلع یحاح ل دادا یسکصاخ
 ناما یب مقاطرب ندرابجهطلاب هلا رلیجتاتسوب یکید قح هلوا یناطاس یارس ظفحیتسمو

 هنو اه مرح هدلاح یرلقدلوا ینتشک ردق یعرکب هللا باحصتسا یرانناخ ناعا یو

 رازق ینعب اغا لوس هدهسنا ۳1 مواعم هدنس هرتاد یرلاغا مرح تسفک هدن راتع نع

 هلا شالتو فوخ ایوک ندنشیدلوا راکفا مه هلا رابنتشک وب ید اغا ناحم یساغا

 | یروص 2 هدهدعاسم تروصو شملکح هنس هراد یک شم رشاش یتغج هان

۱ 

 ۱ وراشط یدنفا ماسالا حس هلکع د ) مردبا هل وب هل وش یس هسخ و ترا هداعا

 ۱ ظاشاا ین شا یتفم ۱0 دحوم ثك هدام وب بوک ید یر راکداپ ا رو بوقنح

 ۱ تولک هقبح قرلوا همیسارس یدنفا ندن راهدل وا شملبا هداعا كردا بس هلا هعماش
| 1 : ۰ 

 ! بولک هضغ اشا رادملع قعالشاب هکمللوس راژوس قو یو رس ند واال لاک

 | بويل ینغج های ه یک ناساره كيک شماغوا وصوب ندوصویو شلاق

 | تدوع هن بورشود هنشاب یناقع زار هله كرەيلىا و تشک هناریحتمو هاش وام

 ۱ یسوف رلاعا قآ دا دشا هدافا هرادملع ین دل وا E ندّتحرصا رهن 0 هلا

 ۱ رولس هل وا هر ید هراح كدرد وب هلا راصحاو 0 هس ر وصح یتسان رف ییطصم ناطاس

 ۱ قاص راب ره هل راع د ( نوسل وط د ودیسم E با ردو هتق ول وا لمف لهدا



 ی جد زس
 e il e ی ربس ندوشراق هلا خا

 5 نواه نوردنا ا و كنه ا نر نو

 بولوا یراح یذوف هدنقح یقاط یئاوط نالوا یوق ودنک صوصا لع

 ۱ هخدلوا یتقفاومو تصخ ر كلا هلسسا وا هدنن راظن كلا هصا اما

 | لوسم هدح رد یحرب هدشل اوت ندنغح همهل وا لباق یلوخد ی هن واه مرح

 0 ۱ یغج هم ەراتر وق یتسهه ندنس هحنس دا ۳ یشان ندنتهالب لاو ما J ىدا |

eاولا وب رانا ۳ اشا رادملع الا هجو رو یدروعار  

 تن هاتف و تواسع و کیا REE یراسک هدورجا هلا رل هحبص بهم و

 ۰ یدروستشا ید ی ادص ج وقروق ردقو یشات ندنس هسلف |

 راناخ موق رص ت هاور ىلع اغا ىلع یثاب یحاتسو و ۱

Eا  Eدر دهآ تفت ناف هب ودند ؟ هوا دوخاپ  

 - ردراشملا ترشاس هنسارجا كتانجوب هرکصندک دلبا
 یتاود بسو یتمعن یو بولوا دعاسم هبهنوخ حورمشم هجورب اغا هلو هکاوج و ۱

 ۳2م ا کد یکییدرتسوک زاوج هتناهاو هدنقح تامکلم تاذر نالوا

1 

1 

 مرح طقف بولوا ندا تعنام ٤ ا لوا ید ندنف رط همدخ 1 ندنغ دل وا

 م هدیابوب هنراح یحرک رب هلبا اغا منع نالوا یسالال اطلس هدارهشآ ندرااغا

 : یسوق رلاغا قآ رادملعو تقادص یاعدم تابا هلبا زاربا قلراک ادف هداسلا قوف
 ۰ ردرلشعا ترعع هنسافخاو هظفاحم كد وم ناطاس كده رک ه ورا هد ورق

 مرح رانتشک لوا هروک هشیدنلوا تاور ند دفا! رابط نانلوب الال شاب تقولوا
 هنهر ) بوشاش هنناپ كحاتف یدنفا رابط هدنراکدسا تع نع یرغوط هن وام

 ا ا اا رک تاشو كنو زکشزاو ندادوسو زکسروددک

 ۱ لسوبد مهروتب یرایلمیلس ناطاس وش ادتبا هنرزوا یسمیا تحصن وید ( رواکج
 1 زکغارب یخد رنذن بودا رارف یدنفا راط ندنرلکدتا موجم هتنرزوا هليا فیس
 ۱ نامه هلکمردن ود یرلناود هاب جام ردلکد دععسم توو هغمشارعوا هلکنا

 ۱ هللا لوخد هو رجا ندنسوف نواه مر نالوا راوج ههصاخ هناخ یسهلح

 ۱ هنسهراد یلرفس ناح مس هسیا یدنفا راسط راشعا مو هنس هرتاد میلس لاطاش

 ا٠ رقم تفولواق تالال كدوع ناتطاس لصالاق ب وی ق یغوط
 راتات یراب رهش لوا ماما هدانا يیدتبا لاح نایب رک, دم هداز اشاب و نانلو
 اشاب رادملع هکنوح هراشتسالا یدل هدنرهنام بولکه نس راناپ یدنفا دجا ظفاح

 ۳۹۹ عهد

 ( قا)



 مگ ۲۰۷ رب

 هن واه مرح نوسلوا هسرولوا لصن ه ندشیدنلو هرزوا قمر ینسوف رلاغا قآ

 یذاح ههناخشوق ندنسهجاب نواه مرح كدوحت ناطاس هلا ماس ناطاس هدیولیرک

 قفلوا مادقا هنصوصخ یرالراقح هنیرزوا ماط نالوا رطان هنسهط وا ضیعو | ۱

 یع ون هدلح مان هناخشوق بولوا ند راغارح ماس ناطاس لکو کا ندلاح ضّارف |

 رانا هدن رلکدتا لاح ٌهدافا هباخا یسع طفاح یتفر لا اغا ربنع رک ذلا فلاس نانلو |

 كمساس ناطاس هم وا ایا موقص هدهسلا راشعا تع نع هنو اه مرح 99 ید

 لد وم ناطاس یراب هاب رال وا سون« ندنا بوبالکا یی راقدلوا شملبا ماتا یی راک
 یخد رللتاق هدنشع یراقدراو هنسهراد كنا هرزوا قاب هنسهراچ یعالختسا

 یرلکدتا مابق هبهظفاحم و هعفادم هللا فیس لس ندر یسکیا كح دیا موم هباروا |
 ات ام نوع شیک رام ر دال یر قد رس لو رسا
 کجهلک تبون یخد هنسهرناد دوم ناطاسو بویوط یییداروک یهدنسهرناد ماس |

 ینم هنغا دم هل وب یشر همش طو تبوشود هسدق ی راد هعقادم باسا هاب هعلاطء ح

 ناه هدنموح كرللناق هرک وب ندنک ودنا شال رضاح بول لوک هساکرب ندنناخلک ما |

 كره رس لوک رارکت هگدید هجا بولیس یتبرلزوک رلناو ا

 ناطاس كردبا ذاا تصرف ینوب یخد رلاغا یسعو ربنع بودیا لوغشم یرانا
 . راشمراقح هنتسوا ماط یدو

 یتزج كرەك بورببص یلوقرب كد ومس ناطلس رحنخ ینیدنآ كميلس ها هداشناو ۱
 هلغع راچ هنسسهوس كنوق ینسههبج نک راقح هلا شالت یک ییدنا وا

Pore 

 ۰ یدا شل را هح رار ید یتسوا كا عاص

 هننادبم ییماح دج ا ناطاسو نالو ترهش ود هتسوا یروح هدعب هب راح لوا هتشيا | ۱

 ردهتس وا یر وح راده زخ نالوا یسناب كتکمو همشح و لسس رک راک وشراق

 ۰ ( نارفغلالاحس اهعمحضم ىلع تصو نجرلا هحر اهلع )

 ینادمص نوص هدلاح ی دلوا یلهربو یلهرای ندنرب کیا الا هجو ر دو ناطاس

 لاله دننام بوقح هماط یالاب قرهلسروق ندرادتشک نناخو نوخ لوا هلا |

 یک دلا فلاس نالوا رظتنمو دصرتم هدعغاشا قحیلوا دید و یهاظ ندقاط یالعا دع

 بودا صاحت قیاس هدنراعشاو یدنفا رابطو كب دمو یدنفا دحا ظفاح ماما

 كرادت ندهاخقشم و هناخشوق اغا قراع نالوا فورعم ويد اغا فراع ناس نو وق ۱

 هلاراشم ككردبا طبر هرکیدکی هلبراقاشوق یهدنرللب یرلنابدر یرلکدتا
 شوا یا شلعنات ا بلالخ لک راعذلوا لوعهم با ی اقا ی واتر ۱
 هتلشر ینفطل شعن كميلس ناطلس هلدساف لاح كمروک داو ندنساعدا هد ودنا 1



OS 

 یذاع ۳ و ض ص رونه توراقح ها ی دلو 1 هدن رز وا

 یوق ج د اشا رادملع هکی دا راشع وق هب هفص یهدنک وا یسوف كوس نالوا

 . یدربک هو را بقعرد بوریق
 شعل ەراي به یساضعاو شعایو هناق ارس یدعس دوجو كدنهش ملس نالا

 شا ردق هنسکج راارب هایسهکرابم هبل یسیرد كنغاقش غاصو شفلهرو

 نایرک .یرازوک و نازوس یرکج كمروک هدلاحوب یا اشا رادملع ندشیدلوا

 نکسشک نودا لحر دش ندرب ردقو نوا سالحا یس مدنفا یاو ) قرلوا |

 ماع لتف یراشاخ ی راکدید ییاح نوردآ وش یدر روک هدلاحوب یس م رازوک وس

 یشح و هم وب یک ین داف هر بول راص هک رام شع كرەىد ) ملا ماَمسا هلا

 ههاغاغ كدلد شرا بولک هشورخو شوج قرهلوا حالسلاکاش رلناکسو نایعا |

 یارس لآ یرلام تربح لاکشاو تفاسق هوا كدلروک هلونناتساو ازف تشهد
 ۰ را دل وا ردا جوع هدنحما

 لاحوب سکیه بویمهلسب ینغجهلوب هجیتن هده شاو یتفجهلوا هن هننسک نکل
 جیلفو 5 ك كرل کرادملعو ید روقا هلا تربح رظز هلام تسهد ۱

 ران روک یلالمرب لاح ثمسلس ناطلس هدنسه را ىسمەلراب ES كرلناغتو ۱

| 

۱ 

 أ ۰ ۱

 یدروهلوا ن ی شک یسهققد 2 وص كاد یدر روا شاپ یک روما دن

 | كرادملع ارز یدروبهنلوب هدنکلهت كو رب هيلع تلود قلارا لوا عقاول فو | ۱

  OTAهمدان و یدرلرولس ین وا هو اب بولوا هوا تشحو ا |

 | بولوا ندمدآ ی عو كهاعشداب یتوچ هکلب یدرارولهدیا زییگ یقلخ نوري .
 | یرتکدر و ناح هنلو یدرارولس ینغیدلوا سدقم دوجورب طقف بویملس یغیدملوا

  ۱هدب وروک ینغیدنابق هنیرزوا قرهلوا نایرک ود یسهزانج هاشداپ هلیوب كرادملع

 یتلخ یراقدلوب بودنک ندلا یرارابتخاو ربص یک یرلکدتشیا ینسید رقال ماقتنا
 هر e ناسکی هلبا كاخ ینرلراو د كنارس نوسروط هل وش كمردلوا

 هقشب ندقح بانج ثاح هلوا کو قحهلاق مک قترا یدزامهلوا لصاح ردص ۱

 هاسس و و قلو ضار ما همن مع ءهلالاس لا هللاذاعم هجر ده وب ید صهلس در

 0 e بهم و تک 4 یامحا و ر هنماللسا تل

 8 یلود ردنآر كتتو كنت تاق یدمش ررلکد تقو قجهلا یماقتنا |

 هکاداسم زب لا سالجا هدیولو یتبحاص كتخت ردنامز كزات كب قجهراتروق |
 هنشاب ىلقع كرادملع كڪد 4 همش را ناپزو یک درک ید هزع دنفا دو ناطاس ۱

 ( کک )



 دیگ ۳۰۵ تیم

 ۱ كق.ح ه راماط ثقاب هززع دنفا دوخ ناطاس ناما) بو ر حیص هنشاب ناح رار هلک

 ۱ قحا ر E هلکما دای رف و هحیص ود ) كق یسارو یتساروش ۱

 | هراز یمیکو شمنیس هعاحوب و هشوک رر یک هللا قرف ییاخ نوردنا
 ندا وز زونه هدا یرکسع دلرادملعو ندنراقداوا رک توع اف هرابادرسو |
 | یمک ندنرکدملسس ینسهجاب یتسوق كنوباه یارس ااو رامدا بیرغ شلک |

 | روشلاج هفمقج هراماط یمکو روشالوط ورب هنوا هلا رانااتو جیلق نیلای
 . یدلوا ادب قلهشغراق بیرغرب هدهتروا هلتهج یراقدلوا
 دحا ظفاح یراپرهش لوا ماما هدنسهرا قاقش راقرب ولتشهدو قلنقشاش لوا هتشیا ۱

 ظفاح بور دنا ندقاط یالاب هللا لاح جوک یدومش ناطاس یراقفر ها یدنفا |

 دلرهرک هنغوئلوق ررب یدنفا رابط ا كب دمو كراس ود هثکوا یدنفا دجا |
 هلا سسرب جنوقروق تباغ بولوا یدوهشم كناشاپ رادملع یرلقدلوا هدکلک
 مشج تكسک هو یرلک تنوکس هکلهلغ لواو تشهد هبهلج كحد ردمک و

 .یدلوا فطعنم هفرطلوا یشوک و

 ردو زعدنفا دو ناطلس هتشيا ) بوبلورلبا یدشا دحا ماما هرزوا كنو

 ۵ و درس یماعا كنه رخ تحلصم مدیا تع ن رد رل ودنک تفالخ تفت

 همت یهجومع ی دفا ما ) ًاباطخ دوخ ناطلس اشاب رادملع هدکدد ( یدااق

 ینس یراب یدروک هدلاح وب ینا مرازوک یسهلوا روک مدیشاک نوما قمراقبج
 یرلنا ردبقلخ نوردنا نایوق هلاحوب ینآو نابیق اکا نکل عهلوا ییستم هلبا سالجا
 كنقلخ نوردنا مدنفا ) یدنفا دجا باقم هنسهد ( مکجهروک ندحیلق "ةفاک
 | یارحا بوربدلو یرانا زعدنفا ردمولعم رانالشا یانح و راو یتحاق هن

  هرادملع ید ناخ دوم ناطلس هسرزوا یسعد ( رردن وک هزس نوجما یرلتازاحم

 ین رکسع نس مر, ردنوک اکس بوریدلوب یرلنا نب اشاب ) هرزوا قلوا یرما كليا

 رادملع هلکعا سا وید ( لهدک هنسهراد تداعس ٌهقرخ راقبج ییراحالسو تغاط
 هدنادم بوقج وراشنط یسهلج هدنآ ییدد كقج وراشنط اباطخ هرکسع اش
 یبراحالس نامرف بجومرب و یدلاق یمدآ رفندنج هدنناب زکلای یدلاق رثا ندکلهىلغ
 ینو ردراکدای كکەجو مدنفا كردیا رظن هبهلاپ عصم یهدنب طقف بوراقبج
 هدکلر قردل وا هدنلب هلا هلکم ر و تی وا د دوج ناطلس بود مهراقبح

 . رابدلوا ناور هنسهرتاد هه رش هقرخ انس ا
 رز تو یرلتعاطا هر ص ود هرادملع تنم یتسع فاوط ومح و ردق لوا

 تشک  تفد :نایاقا مرگ ف روا یال حنا هدارا ر یکدساش
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Eیک ۳۱۰ تی  

îیرلترضح ناخدومت ناطاس هکردراو هدامر تىما نایاش هدایز اهد ندنا  

 راصعاو شمامشود هنجما كاهماغرب هلو قحا بولوا هدنشای ترد یعرکب تقولوا

 ۱۰ سشماشروک ها هتک یر نادنسهماخ همدخردد هک لو هه

 لاحرب یت دلواراچ ود هرب ندرب هلبوب ًارظن هنغیدلو صالخزونه ندنلا رادالجو
 هرایولرهبمروتک روتف الصا نکرولک مزال قمرشاش ینسودنک با لاتشا تشهد

 ي تلاس و تدالج هدنادم یک نالسرا ككرهنمربو تها هنس هرو
 ۱۳ وارا یعالک ی ادا همدارب ردتقم هعاشا یدیدهت یکراذملعو

 للد هه رطف تعاحشر هداعلاقوف یسمر و صا ود راقح ی راخالسو تعاط

 یاتحاتدش ههاشداب ر روج هلو ید كنهملعتلود تقولواو ىدا تراشاو

 هکر دلوقنم نداشا رادملع یدا تراش لزوک ر هتلم قراسحو نده دلوا

 ردق لوا هدم رگ هکی درب و تشهد ردق وا اک یسهدارا E هل ول كراکنخ )

 )هلک هزمهبف نحام هسزب شعا زاد ( مماس یمغیدلوا اش

 ید اشاب رادملع بورک هنسهطوا تداعس ٌهقرخ یراترضح ناخ دوم ناطلس

 هد هراد ,شط رونلوا رعت هناحالسرا هدننمض یسارحا كنمسر هوهقو ولتاط

 . یدلر دتا مارا

 ناطالس فالسا بولوا كعد فرط شط كنسهطوا هفرش هقرخ هناالسرا

 | نالک مزالو رارروس تئارقو حتف هلا لوق هدارو یراصخلت یتازضح هیناهع |

 ا توتاوا ل هد هناختضرع هلت و یا نارربو یزلیما |
 . ردشملسد هناخالسرا |

 ۱۳ را هاو فقوت یک نالسزا شم هرک وک هدارو اشا نادملعدا

 ۱۳۳۳۰ را درو ضوحو هدک وا یراهطوا ,قراسو تنس !قطضماا

 هدکملل ولت ود ( یدراقح 1 یدومت مدعا E) ES هدساقص

 نوستک هنغاحو اکا كیا وس یمافطصم ناطاس ےک »و ) اشاب رادملع ندشذلوا

 هاسک د ( رولوا بس هنرودص شيا رب قحهلوا هملتنعل ردق هتماق ندملا هسخ وب

 شمردق و زکتمسق هدنلاع تحت مدفا)بوراو هنناپیماقفر ضع رک دو یدنفادجاماما

 مانعا همرح كرهد ( زکی روس تحارتسا هللا فی رشت ینویاه مرح هدزارب

 هدب ىع هلا دایرف قوجرب كرهلک هتسوق نواه نیبام یسهدلاو هدانا یراکدتیا

 لبا مور هکنوج هدهسیا شملیوس رازوس یخ هدنقاس مانشدو خسوتو شما
 هدلوب وب بویمهلساب یشرپ هقشب ندنشالاطغآو نمهایکچ حالس هرانیداق هجنلوصا
 هبیدلروکو بو بوس یکی دک اشاپ رادملع ندنیدلوازامهلبقیچ هشاب هلرانا ید |

 ( بویمشراف ژ
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 ۰ ردشملا عاح را هن واه مرح لا عانفاو تاکْسا ید ینایدنفا ماما طرف بومشراق

 یارسوندنغدمهنلو بوامنارا یثای-هوهق هرزوا كمر و هوهقو ولناط هرادماع

 ولتاط یدنفا رابط ندنکیرلک هنلوا انتعا هدای ز هنسارجا كمسایم وللثموب هجنوباه
 ینکجهدبا ابا ندتیغر هلبفوخ قفلوا ممست هدکدتا تارا هبودنک بولوب ینسهقح
 قرهردش راقرادام ا یهقحهلعشاق ولناط هدنروضح ناه هاغمالکا ندشح ناح

 شرم مرکسا ند رایظت داف با دننذو لوا و واک
 د صز دنا فطل ود ( نیس شما مدآ وللقع هن نس هآ راشخا نرفا) همش دا

 نیک دلت یتداعو مسر كلوبناتسا نکیا داتعم كعا E قشاقرب

 . ردشمروت بوس امام ینولت اط ك ەدنجماو بولا ید ینهقح رار هلقشاق

 یداذلرک قم وا ربنع لاقثم جاقرب هدهقحوش بولوا نوحعمرب یلربنع هسیا ولتاطوب
 لکا یسهقحرب "ةعفد ًارظن هنکیدتنا جیهت و كبرحت هحبلبخ یناصعا ینشاقرب كنوب
 یدنفا رابط هدع ردنتسم ندناس کج هلک ناحیه هدرلهحرد هن هباصعا هدقدنلوا

 طخ هنسرادملع هلغم وص هرکص ندکد جما مدو رب هدنروضح بوبوق هناحنف یهوهق

 (لعا رادحلس ینساه ناسشما مدآ یلقع اما نسهآ) نکا یهوهق بولا كردا
 ندنوبیدک و كحهدا تمدخ یدتا زواج یم م س مس یدتفاراط هدک دید ۱

 ود ( ردو هتشيا ییها قلرادحلس ردت رابع ا هب دعاقت كلیدنقفا اکب 0 ۱

 كس نوا هنسودنک لردا ظح یخد ندنناوجو كنا رادملعو شمرتسوک یی دم

 . ردشمر و هطع شور

 ا ا ۹۰۹ ۰۰ ۰۰ تا

 هس | هدنهاکشب هداعسلا باب یدازوا زا یسارحا اس و هوهفو ولناط هل روصو |

 طاصمولاموب یدارظتنم هنسا رحا تا هم و تعس سک ره بول روق یلاع تح

 جرهرب هبوب هدهسيا شلوا تداعو مسر یخد كمزور اتم تقو هدعورش هبهمهم

 یدل و یاب جهوهق نوجا كمریو هوهق هرادملع هدن واه نوردنا ینوک جرمو

 لباقا قعالک | یراتخ تقو هرادملعو لکشم قلوب یشاب محنم هدنوریب هدلاح
 هنسهطوا تداعس هقرخ ییاشاب رادملع یرلت رضح ینا ناخ دوش ناطاس ندنه دلوا

 نا کلا لع رکے رفا هرم نت سال همتا رک ادم نا لا تا
 یدسا سولج هرزوا یناّمع تخم یلاع تخت قر هلوا نامارخ هنجراخ هداعسلا باب |

 هدنخیشم ماقم یدنفا فراع هداز برعو شمر وتک هترادص ماقم یاشاپ رادملعو

 مسر یاس هلا مالسالا خيش هدمب و اشاپ رادملع ادتبا ندنغیدلوا شمرویب اقا
 ۰: یلبدسا ارج یتس |
 ۱ هبنشح یجتتلا نوا كنمور زوعو یحدرد كنءهرخ الا یدام هسا نوک لوا ۱
 کتک
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 همد هلکعا رو شم هقفد قرف یز وقط تعاس هدن ون اه سولح ناح بولوا یوگا

 یجنزکس شا كسوف جیم نالوا ۳1 کورس تا هدهنطاساا راد قفا و طعم اد ِ

 راب دد ) هللا هراتخا اف را ( اتکا قلاقح نامحسم هغل ها علاط یسهحرد

 ۱ کارواش ناضمر یشن زوقط ناسقط زوكس یرات رضح هلا راشم هاشدا
 دلوت هدنرورص هقیقد یتلازون وا یدرد هلا تعاس ییورغ ین وک هنشراهح ینحوا

 یعرکب كنازم 02 نال واد یس دهان تب oS یرلهناکولم د وعسم دولوم علاطهاکعا

 ۰ ( راتشو ءاشنام لع هللا و ( یدا ی۹ج رد کا

 هدک د شابا هنیزوک كرادملع اغا ناحم یساغا هداعسلاراد هدنسانلا نواه سولج |

 هلسمامردحا ود ك ۱ نکشغا رلهحرص ردق وب هد ولکه هداعسا| با لا هح ور

 44 سل ندک دّسا خسوو ریدکتو مش هلا هظاع موس ییاغا ناجح ص نکا ه دن واه ۱

 كموح ص ملس ناطلس ین كمولظم دیهش هدنقع یسارجا كنمسر موم تع

 ۱۳۲۱ ا هرزوا کمروک ندخل ییس هفاک كرات اخ نالوا تبس هتنداهش
 ربص هجنماوق (نح را میٌألاوناطیسشلا نم ةاجملال شاپ یراترضح هاحون ءاشداپ
 هعمالفاص و نا 3 ینظىع ۳1 ید اشایرادماع هافمروس و ود تا

 . ردشل وا روح

 ۱۱ ۱ دنروبص مع ندا هرزوا كما ماود هنتب روم ام لاک اک کیه هعلا دم

 . یدلوا نامارخ هنو اه نوردنا هلبا ماف ید یرلترضح هان تلادع هاشداپ |

 افتخاو رارف ناه ندنیدلوا مرمام یرلازس یارج یارجا ككرابناح لوا لواو
 یرافقوت و سح هدنسح یاب یحاتسو قاطنتسالا لجال ها راتفرک و ذخا كاران دا |

 . یدلر و رلما ددشو دک | نوجا

 هنس هن اجلحاس اغا اص عقاو هدنرزوا همشح هدشاط اق ےاتف رادقوج شاب ند رالتاقو

 . قوعوص ییطصم یحاتسو و هداراذگتیا رب دن جر لیکو هسزخ و هد هاخرب لصتم

 هنسدح یشاب یجناتسوب قییضتلا لجال یس لجو یدلروک هلا هدسخغ حوا همشچ
 ۰ یدا دن افق و م لس هط واهن زخ هاب اتلح هب ییاعبات یج ددمتلواروخ ارم یدلر و ۲

 ناساس هنحراخ هداعسلا باب ندشدل وا دعاسم تقو هننفد كمنلس ناطاس نوکواو

 3 یدلاق هدن | هحنک لوا ی عن ۵ یدلر وف

 تقو طقف یرلکه ب یلاع ناب هلا تبهر تئهرب قر هلاف كبراح هماشخا اشاب رادملع

 یسقابو یداس هنل وا تعاخ سابلا هنسضعب كنلاحر یلاع باب زکلای ندنفیدل وا جک كب
 . یدلعار هادرف

 ( لواو 1



 دیک

 دغ E ا 0 هع ا ا 0 1۳ 1 ۳ وق نوت هحیک لواو
ت
 

 ۱ داتعم ر ماف ءیلاومو رودصو ماظع یاررو نانلو دوح ومو ماللسالا حمس و مظعا

 | یرافرش شعن ادالا دعب یز امن هزانج كميلس ناطا هللا عامجا هدنوناه یارس

 | ( هریو هللار ون ) ید وا نفد و دیس هدر یر رقم تجرد هدنه رش عماح یوهلال |

7 ۱ ۵ 2 

 | ك هقاس ناف راضعا لوو ردق و تحاح هرار 0 لادن کو دا شفلوا نام )هو

 ید هداز ا هدماقم و بودا دامتعا هرز وا قمل وا هکلف ماکحا یاصتقم یتودح

 . رونلوا دارا هانع ی ا هج ور ندشدل وا شمزا هلاقمر هو داقتعا لوا

 هسنس اضقم یس هلزا تتشمو هنهلا,تداع قلطم لعاف ترضح : کر د هداز نا
 قاعمو عبتم هبهبب رق رهاظ بابساو هدیعب ٌهيفخ بایسا یداسفو نوک مع تاعوقو

 دق هدھتاس 0 e ااه یل ردقفتمو انما دن 0 a لها یی دیا

 ۱ ها ۳ نوا زوکا كس اعدا نوم ۳ دعا Cp وک ةدهعلا

 ندلجا ییدلوا ادم هنلافتنا ههک اخ ند هران هئاثم بولوعوقو هدنس هر

 | رعت نا رق لاس كن ولع طس وا نارف كح هدا ارحا ینمکحردق ب شقرفزوکیا

 کوک دحا یحلانوانالوا یناطاسزورون تار هدعمااید هام ۵ رونلوا

 E عواط م عو ردن وک یځزوقط كن رام یدالىم هنس چ وا رو كم

 راد هج وم یاس د دج دصر ت هدب ر و ص هققدینلایم رک تعاسج وانداتناهح

 تامو تلودعلاوط ر اسهدنارق لاسادبم علاط حاز بوسحهروک هبهینطنطسق تطاس

 رودقم و دوع وم ی-هلج كەر وب نم لاوحا ها رات مسام ا ماف هسزح ماکحاو

 كردا ا لصحم هتسها هتبها تال اصآ الا و تاربسلا بس هک ردقوش تولوا ۱

 ر ررب ناهک ان هد رل ۳ وهط تاقوا ن € ر وهطظ نادىم هدر رس هدنن وه ص توو یر سه |

 نب دقتعم هلل وا روقع بر تلشم و ۵ تداع یاضتقم ید ید هم 3 هد یه 1۳ یاس

 هس | ثكناس اظ بر ودا ا5 ؟ ۱ هافداعل وف )اسا ام ۳ ۳ هللاد ۱ را اذا)ادخ رب ب دف

 ۳ نا لک دا روط جراخ قر هلوا اشک نهد هنهبلع نامز هاشداپ.قح رغ یمک

 هلوش كلر دا DE دمو تلود یالکو یح کو

 رل ردا ارب فا و نعط ولد یدار هاب دّسا هلو یدا ۳

 هوا وا هدنحشر را كنار ۳ نام 1 ناس یدلو تاهن هدار ول یعالک كنهداز ین

 A ےک روک

 بودا ل اب ایا ور مدر هرس لبر یاسا ك رلد ا و ق نالک ه ر وی هد رک لوا

 ِ ینادل وا یس هفط و ثحر را و الصم بولوا تامدقم و جدام نالک
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 ۰ روناقرادتا هنسهوالع كناحاضنا ضد رارب هلحبحصت كنا یا هجورب ند لوا

 یل ردمسق ترد ینانارف كسرتشم هلا لحر یتعع كس ولع هحداقتعا كن وساکحا

 ا 2 یر ابا نوا دکل ونش ۰ ردرفصاو طس واو راو مظعا

 . راردیا مسقت هبهئلثم ترد هرزوا هجووش ها رابعا

 هرس سم هرس اوه هام هسارت ها هب ران ف

 ناطرس ازوج ر و لح
 ب رقع نازم هلنس دسا

 و ولد یدج سوف

 كنهبرانجورب طقفو طسوا نارق هرانارق نالوا عقاو هدنرلادتبا كراج رب وبشا
 یهدنس ادتبا كلح ندهبران جور زکلابو رک | نارق هرلنارق عقاو هدنرلادتبا

 عقاو هدنس هفلت تاحرد كجرب کیا نوا ویو مدقا نارق دوخای مظعا نارق هنارق
 نارقو هد هنس قرف زو زوقط كم ییا مظعا نارقو رارید رفصا نارق هرانارق

 ا یرق روكا طسوا نارقو هد هّس ناسکس زوب زوقط رک |
 هدقدلوا عقاو مظعا نارق هدلح لوا ند هبران ٌهنلثم اریز ردبا ررکت هد هنس یکی
 هب E یعرک و هات هح رد قحش یا كسوف ندهئاثموا هن 0 هنس یع رک 3

 ا هدیس هح رد قم ید فالح a و هدنشل كدسا ند هثلثموا

 اذکه و هدنس هحرد قحمیانوا ا 0 ان هدنن وا كس وف هرئصهنس

 هدنراحر دسا سوق لح رو هه کی ره هلا لضافهحرد قم رشکنا 1

 هتشيا رولو عوقو نارقییانوا هدنفررظ هنسشقرق زویکیا قرلوا عقاو نارق

 نارفعفاو هدنس هحرد نالف كحر نالف نده ران هاش و رولسد رغصا نارق هرات و

 طسوا نارق هدرون لوا هليا لاقتنا هب 4ار لد هب را هلو هدعن رول واربعت

 لضافت هجرد جم رشکیا اسرق هرزوا حورشم لاونم هنب هرکص ندقدلوب عوقو

 هدازوج لوا هليا لقن ههماوه هئانم هدنرو هنس شب قرق زوسکیا قر هلوب عوقو |

 هدن راج ر نازه < ولد ؛ازوج هرزوآ ح ورشم لاونم هنو رولواعقاو طسوا نارق

 هدناطرس لواهلبا لقث «همام هلم هرکص هنس ش قرق روبیکیاو رارغصا نارق |

 رارغصا نارف هرزوا ح ورشم لاونم هن هد رقع توحو ناطرسو طسوا نار ۱

 هدنسادتنا كنحر دسا نده رات ا هثد هر ص هنس شا قرف زوکا قر هلوعوقو ۱

 دسا هدع رولوا شمک هنس ناسکس زوب زوقط ردق هتقو وب و رولوبعوقوربک انارق

 ( هدنرط )

 | رغصا نارق يا نوا هد راج ر هلسس یدح رول ات هد هس ی هام |



 سو ووت

POET SOUS e Tr ew. 

f ۳۱۵ Fm 

 هلنس هلیا لاقتنا ههسارت ٌهثلثم هنب هرکص ندنعوقو رغصا نارق کیا نوا هدنفرظ
 رارغصا نارق هلا هلصاف هنس ES یدح روت هلئسو طسوا نارق هدنسادتسا

 نارق هدولد ازوح نازیمو طسوا نارق هدنسادتسا نازيم ند هساوه ا هدعل و

 هدنراحر توح ناطرس برقعو طسوا نارق هدنسادتبا برقع هرکصو رلرغصا

 هدنسادشا سوق هرکص ندقدلوا مامت اهد هنس ناسکسزویزوقطهلعوقو رارغصا نارق

 كنب راجرب توحو ولدو یدج هلبا هلصاف هنس رشب قرق زوب رشکیاو رک | نارق
 < هانس ؛ یدجو لم  دسا * سوق ینمب هدنرهراو راطسوا نارق هدنرلادتا

 < نرقع توح هده و هدنس هفلتخحم تاحرد ثراحر * ازوح * نازيم وادو روت

 یحنچوا هلیعوقو رلرغصا نارق هرزوا ح ورشم لاونم هبنب هدنراجرب * ناطرس
 كس کیا ردق هتقو وب ندمظعا نارقو رولو ماتخ یخد هنس ناسکس زوب زوقط

 رولکهعوقو مظعا نارق هدلج لوا هن هدعب و رولوا شمع هننقرق زو زوقط

 هسخو رد هل راسعا یطسو ریس لضاه هحرد قم یا ح ورشم هجو رب طو

 چ وا نوا هد هلثمرباضمب هسیلع ءانن رولوا صقانو هدایز هلبرابتعا هيم وقت تک رح
 اغ و ردا ررکت رک انارق هدهنس شقلا زو زوقطو رولوبعوقو رغصا نارف

 طسوا نارو هدنروم هحرد چاق رب ندحور لئاوا اضع و ند هنس قرف زویکیا ۱

 یس هر هنس یدب نوا زویکیا كس طسوا نارف نالوا زمنم عوضوم مکس ۱
 كن هابنس جرب هلا لاقسا ه کاخ ا ند هب ران e هدنسل د نوا كنلوالا عيب ۷

 ینعهدزورون نالوا عقاو هدنمدقم یا تردو ردشل وع وفو هدنس هج رد جنش

 کیا زور زکس كبو یعنتلا نوا كنسهدعقلایذ یس هرج هنس یتا نوا زویکیآ كی
 چ وا سمش هروک هب ینبسق جم ز ینوک رازاپ یجنزوقط كنترام یسهیدالیم هنس

 رظن هتطلس راد قفا هدکدتبا لی وحت هلح ج رب لوا هد هققد یتلا یعرکب تعاس

 طسوا نارق لاس علاط کوب ردسهجرد یجندرد نوا كنازوج یلاط كتقولوا
 نال وا ا تادا نا مومو ناردبا داش ادم تاو

 ی هدنسهققد زورون عقاو هحدقم ندن رالالقتسا نامز كنب رات رضح یزاغ ناخ نامع

 زو وا هحرد رس كناطرس هعاسح كب غلا جز هکرولند تل و د علاط هلاس علاط ۱

 كنازبم هدنس هقفد زورون عفاو هدناسق یون ف رش دلومو .. ردس هقفد ید

 تلمعلاط ید اک | هلفلوا علاط یسهجرد یت چ وا یمرکی لوق یلعو یکیا یعرکی
 یرلسولج و نواه تدالو علاط هعلاط ی هدنراتدال و نامز كراهاشداب و روند

 ردق هنس شب قرق زوییکیآ كطسوا نارقوب رولنید مابق علاط هعلاط یک هدشنامز

 E خو ما ی و ی

 سس سس سس سس سكس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سست سد سس

 سس سس



 اکا كنهرثاس ءهلداو هنس علاط 7 و

 ۱ هساردا لاصتاو رظز هلا عی ر یو هاب ام ای و هب راقم هس ولح علاطایو هنعل اط كد هئس ۱

 . لهدا تدوع هزمهف نا قترا قدقح ندددح ءافتقا |

 ۰ رولک هر وهظ یس هن ونظم رات | هغدلوا دوم یماکحا دوک 13۳ و

 3 علاط هابرل هیلک ماکحا كام علاط و تلود علاط و نارق لاس ملاط : و

 9 رول هدربک او كس هدیظعا تار EE ردا روهط هاب هطسا و

 نارف الثم ردن راع ی راس هحرد ۳ ام وه وم هد هنس و هد رغصا و نوا

 هنس هجرد یتتلا E نوا ای هتسیست را هدلاح یښ دلوا هدنش كنهانس نيب ولع

 رنو نوا ابو زو دوخای كم كلذک تا اهتنا روللوا راتعا ود شما تک رح

 تنهٍننس ناي ولع نارق الم ردکعا تکرح جرب رب هللا هيض رف تکرح هد هنس

 ءزح رلردا رعت نارق ءاهتنا همراتعا هدنشب كنازمم هنس یبترا نکیآ هدنش

 لوا هسا هد هنس یف یریست ءاهتنا ای و یر كلا رق لاس علاط دوخاب كنارف

 هناراما و هلدا قوح رب یک كلوب اهدو رلرید رولوا یهاظ نارق مکح هنس لوا

 ههداز یاش نکیا جراخ ندخ رات لع ةفیطو راثش وب رلررب و رامکح هد! رظن

 * یلاحهجرت كهلاراشم دعس دیهش #

 كنسال والا یداج یسهتس ش شع رو كس یراترضح ناخ ناخ ماس ناطاس

 یم هنس چ وا نوازوسکیآ بودما دلوت نکيا هدرب تعاس ینوک هبنش ییشدب یمرکی
 قاور ناسا كنروا سلاح قاقحتسالاو ثدالا ینوک یلاص یجنرب نوا كنجر

 یدلوب هدلاحرب ولهغدغد ك یتلود هلکما فداصت هرفس ماکنه یسولجو یدلوا

 ۱۳۱ اف تكمروک رشا هقدلوا رکسع عمو شمقس ندرفس یلاهاو رکسع

 یدشود هئلما رکسع میل اعت هلاصتا دعب هبلع ءانس یوم هنادم لک ی

 ندنعیدلوا ج ردنم ی تاسف لم رد E یدشوا الب رومز هنشا

 )هيم رک هراشح كج هلهزات ییدردكتیج باحاو !4سیمرب و یسیرغا شاب رارکت
 . هيلا رادتنا هتنایب كننبراهلیج فاصواو هلیلج راث | شعب زکلای هدارو

 ندصلاخ مس هشارطا یسهرت كنرلت رضح یرابلا هنع یضر یراصنا بونا وبا

 یه رش عماح اف عقاو هدندزنو نت هللا قلعت راد نوتلا بوریدای کش

 هدنلغوا كىو هد هناح وط نوجا یار یه رعو یجوط یدر دتا ربمعت ادد

 ضوحهدهناسرتو رلهاشق هدر ادکساو هدنکلتفح دن ول نوجا یرکسع ددح ماظن و

 ( رک ر



eوی ۳۱۷  

 E ای ی هد ES ا E قو تک |
 هلیا فی رش عماح یک ی هدننورد ساق هناخ هربخ یدزیدای رارابنا مسج |

 یخد هرمو هربخ هسا راسو فنطل عماح قمدن راوج یسولقف هست و ۱

 نالسای هدنرصع ردراو یرلهنسحر قوح ك یکررات و هتک نت ل هلیاج ران آ

 9 ےس هعاصا بوط هرزوا هددحلوصا ر ی هنع ط تر یتارط كن هما ۱

 تر وف لامکتتاو ههل کک تاودا یک لاتا تورا و 99و یا

 یقلوا لصاح اننتسا ند هبجقرفاو هبدنه هشقا دانا ییدتنا راتمهمظع هبهب رحم و
 اشنا هعاطلاراد نوح فراعمو مولع مشت و انب یراهناخراک شام هدرادکسا نوجما

 یتساورلبا كنهضایر مولع هله یدرو یب قوا یبس هنسقرت كتعابط تعنص هللا 3
 هیاخ هسدنه ا ی رظان هناخ هرب یییدقا نمار هک ی دراما ما زملا ردقلوا |

 اد هلس ودنک هدنقح یبترت كراسردو ینییعترل هجاوخ بوریو هنتراظن كنا یخد | قم

 مت ند هرکص کیدا هراخ هنامرحم |

 قود تباه هنتمهو یس نوجا یلاح تداعس كلودو قوح یرانآ نساح لصاحملا

 رازا قیلعت لزوک تربس هزک او تروص بوخ تمرکم لهاو تم یلاع یدا

 هی ات یا CS یال ا
 . یدا رانا تاعر هدایز |

 و رغ ی و

 د هعط + ۱

 ( ماحتا ضراع هیلوا مع هزايخ کا ٭ ماکینریشبولواهلداشیم ےک لواردمک # |
 ( مالآ راج هاڪ 8 ها هاک رد وب لاح كن هل وا ترسمیاهصتسم ڑ

 رب رحت یتسهرابع ( یدلوا مخ مالک) هتیرب ز هدکدتبا مظن ییهمطقوب هکردیوم |

 هنسزوقط نوا ردبس هنس 3 هکرد شمقح (۱۲۲۲ ) باسا یدلو شمروم

 | ندا روهط هدنزاقوب کد هرف هدع یدنلو هدتطالس ر رس نوک نوا یا کک ۱

 كلم لاوحاو لحنم تلود ماظن ةزاربش اقاعتم یدنلوا ملخ هدنس هعقو یشاق |
 . یدنلس یردق تقولوا قحیلوا لتخحم تلمو ۱

 داماس ےک غ کل یدا راو اغا و یصاع لر ید هدنرصع كن اعقاو |

 داشا هتفاللخ ماقم و یطاصر را ۳ ص ید تن ۵ ولا و تالابا بولوا دفا یا

 كميلس ناطاس نکیا یعابو یصاعیغاس اشاب دمحا رازجیتح یدبا راکرد یمارتحاو |

 ! نعاو یدرتیا ر ردق هنشاط كنب ۾ ی ؤو یدردا ماق هخدنل وا ار اب 1



 کک ۳۱۸ =

 ۱۳2 تالاخو طع را هلنا ردقو .مرمع یالکو ) وک ار و
 هبجاو تعاطا هنیرما كهاشداب هلیسح زمغ دلوا مالسا لها ) هدک دید ( یزالوا

 دام مادعاو لتق هطساو الب رد هجا ندلق همیلس ناطاس می و الاح ردزمتمذ

 هحسیلق یمشاب بويعا فقوت هقیقدرب میلع ها هسلوا ممولعم ینپدلوا یرل هناهاشدا

 وشراق هنلود یالکو درج یش هدنز ون تفلاحم هلبساطعا باوجود ( مرابا ماست

 عطقو كل زهر هدسام یدنفا مصاع خرومو یدشعا ناس یتیدلوا تر

 هعفدرب هلبا اشا لیلخیلغوا ىلع كچوک نالوب ترهش هلا قلابروزو جام قیرط
 هبهعرش ماکحا هلبس املع طالتخا یلاعت هلادمحم زکبانح) هنسودنک ردبا تاقالم
 ااو ا رد ( ردن تعا هزک الوا شکندرک ندتعاطا هنفرط هناعتلود نکیآ فقاو

 یالکو هسخو ردمتطاس 9 کاپ ا تلود ردارب یدفا) هدک دشا

 یواو) هساتنطاس فرطزکلا ردنمتتهرآ عمتح ندنسکیا دوخای رده ود روما |

 هدنایصع وم رس لامعت هلا داعم زداقنم ا هحتسح وم 1 ریش سما ( کنم سالا ۱

 قلوا هاشداب ددعنم تر هروک ه ینا یش زال وا حک یجاکن و زاع كل رلنانل وب ۱

 هشیرابلاع فرط كرانا قحا زرولس صوصخم تاذرب یهاشداب اریز ردلکد نکم |

 هلییسح زمغیدلوا مالسا لها هصالخ ردهرزوا لاونموب یخد ثلاثقش زرلیا هلماعم
 زمکلمک رس همسروب اما ردراکرد زمتعاطا هتملسلا ماما زمغیدل وا تعس ةدادتسد

 39 باوج قر هیالغا هلرازوس یک ( رد هرلیک ادختک مهارباو اغا فسوب
 . ردنا ناس هدنح رات ۳۳ مصاع ی دل وا

 تعاطا راهظا همیلس ناطاس به رلیغابو یصاع ندا روهظ فرطب فرط لصاح ا
 تالاا هرکص ندنعلخ كنا اما یدرارولل وب هدنساعدا تفلاخ وشراق هبالکو د رج هلبا

 تعاطا یلوا هتفالخ ماقمو یدربک هنمکح عطقنم یطابترا هتنطاس رک مم كنهولاو
 یمکح هب هدتخاب کلب هدنالایا زکلای لکد كنافطصم ناطاسو یدلاق تمرحو
 سانشقیاقح صاوخو هدترحو ملا هليا مایا ؛یزاسان هلبوب سان ماوع یداوا مات
 تاوذضم ندتلودلاحر تاهدهنرزواكنوب یدلاق هدنربحو فساهلبا مایا هعلاطم
 هنامکحپادن الاب هجورب و یدندما لمآ یتسالجا هتطاس تخت كميلس ناطلس رارکت
 ۳۳ تو روش اف هیاضق مکح ه راچ هنیدناق تبشت هنسارجا هل هناشیدنا رود و

 كنسراقیفر رکید هار كنیدنفا نارویتافغ كرادماعندنلاح كلوبناتسازمنايسىلزا
 | راندا تناها کا نکل یدلوا یتداهش ءیداب ثانسراترمضح هبلاراشم رای رهش یتفلاخ
 ۰ ردراشلوب ییرلازس یازجن ررب ررب هل رانا هلرظن جک نوسروط هوش
 (ادساید زاییمقحان نوخ یاوتف * مک .در و بوسک هراب هللاودنک ۳7 E رح

 . رد وص یییدنلو هدنوناه ببج ت

 ( تاماظن )



e ۳۱۵ جیح 

 . یدلوا لباق هدهسدتسا یحالصا ید كهملع قد ر ط هدّنسو رص ه دن دح تاماظ)

 هبلعتل ود ندن دل وا ی ۱ قوقح قاقحا ی هقط و نت تاتو < E هل وش 1

 هماع یا رط نالوا ا هنساها كن هفل هفط وو و مامها و شود هداعاا قوف اکوب

 ینیدنلواناس هدلوا دلج ید رانا طقف ردشلکه دا مارتحاو مارک | هدايز كب هنیاحا
 شمنلس یراوسشمو روط نازک مزد بارلا ىلع هده سرادم هرزوا

 . یدیا رلتاد ندتلضف و 0 ںاخ ا شعاط هحتلودو

 هکلم تاماظن ندنیدلوا شازوب هدايز ك یماظتنا و لوصا كن هبملع قب رط |

 . یدیشلرب و رارق هنحالصا ع ردتلاب یخد كنهمیاع قی رط هدنسهرص هب رکسعو
 هلق وخد ندنفیدنقوط هرارب قوح كم نکل یدنا ثاشت هداز ید هشیاوب ادا

 نک رولکمزال قاا سرد ندنوب یدنفا یصولخ رعع یدل وا لوزعم تام و لوخدم
 بواواناح نمشد هنس و دنک یاحاقب رطنو ید ا شقحر هلبسح یسهشد تبالص

 یدک زاو ند هععاد لوا ۷ د ناخ ماس ناطاس یدشود ندندنسم دوا تاپ

 ماما كردا اتتعا هنمیظنت كنهناخ هسدنه هرزوا كمردشت سدنهم هراودراو

 ۰ یدلبا هلاوح هردق مکح ینحالصا كناذق
 دقت هدنسهاس كرلابر وز یدقا هللاءاطع مالسالاخش هدنرود ییطصم ناطاس هدعب

 ناق ری رلسؤر كسردم زوقط نوا هلا ماف هنس رهط كق رطأي اک تا لغت و

 هسق وت تولوا لر هدنل وب ات یه داع مورو للعم هلا ضا ك ۰ ىدا

 كياغا 2 ANE E ندلاحر O یدا ل کد € هلاصا " هقمقح

 نالوا دانعه كردا ° رفط هح هدایز Ew س هراس یذوف كرد یدنفا ا یعوا

 لدن وصایلعو یتداقر هس ر مه بواک ههر اعاس *داص وم هوا ندهسانشتسا تدم

 یتسهچ رد كنا یادنفا اع هرک و ندش داوا ا بلج یتوادع كرا «دازابسا |
 هسا ردن هد هیناماس هلص وم یدنفا قداص ۳1 هک لاح . یدتا لب زت هن ءهلصوم :

SVS EE شداوا نشلا شور ندهشرد و EA 

 كنهلمایمو طقف < یدرولک مزال یفر كس هر نوت نوت هسا رولسد یږلک |

 یدرولقرلتاذ زا كب هدسب ردتقب رط هسا هدلاح وب ب واک م زال یمیمعت ید هرل راس

 هدایز ندداتعم یدنفا قداص طقف بولوا قمارا رادتقا هس ردت لعفلا ماه قوب

 یزلک مزال یس هداعا نوحکنا یذتک ورلبا ك هدهسم و ا یدتسا هرفط

 هدن وا راط هب الا هصح هدام ر ندب راس هداه كنه وص لاوما تر وص و هسی اروند

 قنس ردم یدلوا شا مدت كسدنفا قداصو تفک رب یک قلا ورک یرادقمر
 بنام یاهتنم کیدلاق زالوا دع ندناحالصا قرهلوا تراسع ندکعا دونشخ



۱ 

 نکیا دوجوم زونه نادانرب یک ماما ربفیآ نانلوب یرکسمیضاق یبا مور لعفلابو
 لی وند رایدشا هرفط هح هدایز هدسیردن قیرط داراسلح هداز ینک جاقر
 ۰ ید ندنلسف قمارا لو ییغوطرب هدنحشا قلزسلو یرلهمر

 ٠ ٭ رامالسالا خش هلبا رظعا ردص ا میلس ناطاس *
 یدیایدنفا لماک مالسالاتبشو اشاپ فسوب هجوقمرک | رادرس هدیناخ میاس سولج

 ۱۳۳۱ خاش ر راج ها لع ید یسکا ندمع قوح یس هدا |
 مالسالاجیش اینا یدنفا فیرش دم هداز دعساو مرک | رادرس اشاپ نسح ادختک
 ۱۳۲۰ یآ یا هادسح یانعفارحاو یرب فض یدنفاقرش نکل یداوا
 هروب ندا روهط هدناوا لوا ی یشدادا مالاسالاخسش هداز ید هر هلا لع

 هدهسیدلوا مرک | رادرس اتاپ نسحیزاغ هلا لزعیخد اشاب نسح هنیرزوا یوغزوب |
 ید وا تولوا مرک | رادرس اشا نسح یلقحسور لکا تافو هد رو ص هامدنح ۱

 راد رساہنات اشاب فس و هح وق قرەلوامادعا هلتهح ین دم هل واقف وم هس روم ام یاها ۱

 مالسالاخش هرب هللا لع هداز ید هرکص ندقدلروسب نییعتو بصن مرکآ |

 ماقم انا یدنفا کم بولوا توف هدنف رظ نوک چوا نوا یدنفا قیفوت یح نالوا

 ةن كا زوضنا كس بونک هلواتسا اشاب فسوت هاصل ادعت دلو ون هتحشم

 یرد هلبا لزرع ید یدنفا یکم ًاقاعتمو مظعا ردص اشاپ دم كلم هنر هليا لزع
 قم کیا اغا كلم یداروس نیستو بص مالسالاخیش ارنا یدنفا فراع دم هداز
 یدنلوا صن اشا دم تع هنر هلبا لزع هدعب یدنلوب هدن رادص بی رق هبهنس

 السا یرصم كرازسنارف ۳ ندقدلو هدنرادص برق ههنس ترد یحدوا

 ه رکص یا ر نوا هنس رب و هب یدنفا ا 5 همالاسا تّحعشم تولوا معا ردص

 ندنشیدل وا لح هتلادع هنر لوا كنهنامز نکل یدنلوب هدناوب تماقتساو تفع
 ار هلا لرع هرکص یارب نوا هنس ییا اهدصت یدافم ( اهدص رمعل قلاكرتام)
 لا شور اشاب اض هرکص تدمر یدنلوا صا یدنفا دعسا دا هداز اص

 نالوا دم هدالاب یلاوحا صعل ه دنا یر ولهاب ترادص نال وا هلع قارط ۱

 اشا فس و اض هل راغل وا لغ هدکلر هال | یدنا هدار یرد هسرزوآ یراعا

 ۱ لاکو تاناقحو ع ما یدنفا یص ولخ رم یدنلف هح وب هر یدنفا یصحولخ رم

| e هلا لنع هدنلناوا یس هرس زوم ابا هلع ءا CORE افعتسا E 

 هلا راتخا یتاها كاسم هدننمض اقر عفد یخدوا یدنلف نییعا اشاب لیعاسا طقاح |

 | یدنوا E E كنس ەعق و هب ردا یی دل وا یاس هس روهظو لئام هفالاخ تمس

 هل |ءاصع شم ماقمو اشان یماح محار هب را دص ماقه و یدل وا لصقنم هدکلرب هلا

 ( ىدقا ژ

 نت



e ۳۲۱ تم 

 بولوا مر کا زادرس اشا یملح هلکما روهظ ی رفس هس ور اقاعتم یرلک یدنفا

 كداسف : یک ید تا لیعامسا ید یدنقا لا ءاطع ق لیا مور
 نامز كراناو یدّتسا دانا هلا اشا یس وم ماقمگاق نوحجا فاطتفا یس ه رضم 73

 5 یدّس یتطلس دعس رمهع كمیاس ناطلس هدن راد ارتقا تس وح

 ی رالاح هجرت كرل دنفا قفو و ف رشهلبا اشا نسح یلقحسورو اشا نسح یزاغ

 لا هجرت كندنقا کمو هد سماخ دلح لاح هجرت ك هداز یدو هدع) ار دلح

 فراعو لماک هلا اغا لبعاسا ظفاحو اشا كلمو اشا فسوت هج وقفو هدسداس دلج

 ۰ رذ روک ذم هدعل اس دلح یرللاح هجرت كرل دنفا رشاعو

 ا یرابروز یودرا e اطلس

E 0۱ مر  

 ندنیدلواسسر ه هبلغتم هو رک و سنا هلرلابر وز هدنرودییطصم ناطاسیدنقا هللا ءاطع

 هده دنل وا بص قرهلوا هسنات هعفد یدنفا یصولخ رم هنر هلا لزع قلارار

 هدنخاماقمک اق اشا رابط هدعب یدلدا هداعاهتخسشم ا نوک رب هلسحاصت كرلاروز ح

 یدلغار هرزوا یاحبوسهلم وق هارحا عفومزونه هدهسلا یدلر و رارفهللنع هن

 هب داعسرد كرادملع هله هرز وا قلوا بوسج هر دعت عاونا ین دل وا قحتسم و 0

 : یا رس تا هللاثما هلا د رط ندتلود راو لزع هدندورو

 ندیلاع باب نوک یحندرد كن هرخ الایداسمح الاب هجورب ید اشاب یطصم یلج

 ناطاس نوک لوا نکل یدلاق فوقومو سوح هدنسودرا اشا رادملع ن

 . یدلک هروهظ یسهلؤم هعقو یداهش ید كن رات رضح ناخ ماس

 وا | رجاهد راس ام ٩

 انا الا وا كامل نافاس یوک همخ ید تنم رخ الا یدک نا
 یدلوا قلمالس یخد هنعماح هیفوصایا یداروتوک هنسهبرت که دنماح یهلال كنیردب
 بوشلاج هنلاحتداعس كنتامو تلود قرهنللوب هدتفالخ و تنطاس تخت رلهنس هجو
 تولخ شک هزایخ تدم رب هللا علخ تیاهن كتامس محارم تاذ رب نالوا شمالابج
 یلوا دیهش ارودغم هدنرالا رادالج ینتشک ماط رب هرکص ندقدلوا اوزناو

 هدقلمالس یدلغآ بونای لاها فونص هلو یدلبا ریثات هنیرکج كسکم
 اضدناق رب قربلوا اتم ید ندنا قلع هلکلروک لا یاقش دلدوخ نام
 هت یمیلس ناطاس هسیا اشاب رادملع دندج ردص ۰ یدالغاب نیک هنقاط نوردنا

 هداعلا قوف یالوط ندنعیدلوا بيس هننداهش هدب ولک ندا مور هلت قمراقبح

 ( تدوج خرات ) ENF ( نمات دلج )



 دیگ WY او

 یارحا ناه كران دا تن واعم ها رک و ترشاس ك رک هتانجوب و رادغادو ا

 / یدا رارق ی هی راکفا یرلازج

 : لزع انا ناجم یساغا هداعسلاراد هدنبقع یمارجا كنسلاع مسر قامال هیلع ان |
 هداعسلاراد اغا مساق رادهس زخهس ر و . یدنلوا لق + هناخقلا هلتف رعم یشاب یجاتس و و

 ۰ یدنلق نسل و بصل رادهسز دک أ ريع یراب رهش یال ال هسارب كیاو یساغا

SSهاشاتک رس هس یدنفا هللا ضف نالوا فورعمود طف اح لىل ج رج  

 . یدنلا هواه نوردنا

 ۳ کد 4 و اه نوردا او یا یھ یساد رف كركو ن لا درک و

 3 ری رک ذلافلاس یمادختک یلرفس : هکهلوش ۰ یدلوب عوقو ید تاهیجوت
 هننزخ اغآ د دیس هداز اقسو لوا روخارم اغا دحا دوان را رادقوح و رادحلس

 ۳ نا ها 2 و یمادختک للرفلس اخا فراع ناوحنو یسادختک |

 هدلاو اغا نیسح یرایرهش رادقوج و یدلوا یثاب یهوهف اناناع شواچ شابو
 . یدلروس نبعلو بصا یسادختک ناطلس

 ۱ و قر هللوا ترشاس هننازاحم یارحا ها راساح فو ى ہت را هع هن و

 هن ربع ءهلط هدنه شد وق هنروا یعوطقمرس هللا مادعا هدهاخقلاب نام دب ناحیم

 لک و هنزخو هدنجراخ نواه باب حاتفلادع رادقوح شاب یک ذلافلاسو یدلنوق

 یسجناتسوب ناداواو هدنهاکشب یکشوک یالآ دمت روک لوا روخاریم هلا ریذن

 ۰ یدلدما مانا تربع هلا مادعا هدنجراخ یشوک یلاپ ینطصم ید رک ذلا فلاس

 ۱۳ و نالوا رک دم هللا خو روهفم هدماخ ملس رود اغا ناجم
 ۱ د ناار یماغا هداعسلاراد یدشلوا یماغا هداعسلاراد هت رب

 هجهرکص ندمالسالا خیش هلبا مظعا ردص وربندهتوا بولوا مآ لوس كا هدنوباه

 ضوفم هنتراظن كنا ةصاخ نوباه مرحو شل هنلوا رابتعا هجرد مه هارانا هکلب و

 یحارخا ندنوباه مرح سالجالا لجال كميلس ناطاس هدلاح یتیدلوا شفلوب |
 كتهداعسلا باب نکا شفلو ردتقم هتسهظفاحم یسودنک و شفلوا بلط ندا
 ر كوس كب یسعا هعاسم هدنلوپ هدعاسم هدنموڅ هنوناه مرح كرادالج هلدس

 . یدلوا شلوب ینسازس یازج ندنغیدلوا تیانج
 هآرماب با هسرت هدنوناه نوردناو شلروتک نداشرفا ریذن دلرکو اغاناحم رک

 هدنتحشیرللاح حرت هلبرالوا ندشاوط شلروع هرلهبتمو ماقم لوس هبوب هلیلوپ
 . زلروک تحاح هلص هدایز ندنوب



 نشد ترا تاک فا

 : لصالاق حاتفلادع
 ( تب زا

 نف لوک شمروک هدنارام فک نساهب یا * نلک زوهو دجما شاید كدحو با

 ینیما هناخحشوط اشاب تع یحاح قساردص ردندنراهلوک ی رک نالوا قدصام هل ام
 نوردنا ربارب هللا لافطا ضعب رکید بولا هدلاح ینیدلوا هدنشای یتلا شب ینا نکیآ

 شنلو هدنتمدخ هدنکلهدازهش كنافطصم ناطاس یدشمریدسا غارح هنوباه

 شلوا نایوب هحبلبخ هدنما یلامکتسا كناسا ندا باحما ینعلخ كميلس ناطاسو

 هنيذ وفن هضق یتطلس روما دقعو لح قرهلوا رادقوح شاب هدنسولج ندنکو دا
 هدانند یدیاوا ندا ترشابم ادا لا هنمادعا كميلس ناطلس هرکویو یدروک
 بدها نعلارفصا نوللا رمسا یدلاق هازج موب یازام هش یدلو ینسازج

 یدیا ناشن تمأش صخشرب ناسللا ككر نابیا عیرس نینیملا فوشکم نیا
 كنو هسدلوا راختفاو ناش بحوم رده هنفنص یراوح یتفادص كنهتسوا یروح

 . ردشلوا راعو لذو نیش بلاح ردقوا هنسج یاننا ید یتاها

 یافطصم ناطلس لصالا اغا بوبا وشا ردللغوا كناغا بوبا یلد دمت روخاربم

 ینبدل واشغل وا جارخا ندن وب اه نوردنا نیا ندنرلرادفوح هدنک هما رهش كلا

 ىسەراان هدک دتا مادعا سون را ییطصم هللا راشم ینم هنناّتس ضع هدلاح ۱

 هاشدابیسب رواب بولیرردل وا نالبب ابوک و شلرویب غارچ دم یلغوا هلتماعز نالوا
 هنیرزوا كلوب ىدا شملغارب نوجما قثوص یمیلس ناطاس یلغوا كييلاراشم
 یحورخ كنوبامه یودرا نکیا هرزوا تماقا هدنسهناخ عقاو هدبوبا دم موقع
 یماغا راسب ءابرغ هلستعافش تطاسو كنار ضم هدناهبجوت نالوا ارجا ه دنساننا
 هدنس واج كنافطصم ناطلس ًاقاعتم .یدشمتک ه لیامور هلبا نوبامه یودرا بولوا
 یدلو ذوفن هداعلاقوفو یدلوا روخاربما لوس هدنلوصو هلغغلوا توعد هلوسناتسا

 ه دنشا ینای كر ذل الا هحور هلکعا ققح یقافتا هل رالتاق نوحا هظفاحم ینلامفا و

 . یدلاق هدنادیم یسهشال نوک چواو یدلسک یثاب

 . یدبا ینتشک رب ندصاخشا لفاساو ند راجناداوا ینطصم یلد موقم لوتقم

 ندنرانکسا یتاحوا هفص یر یدرونلوا قالطا هفنص کیا تقولوا یجناداوا

 یسهطوا تنسو نابلزیع بورو وس یتسهفص كرلا وب هل راهطوا قراصو تنس

 فنص ردرلنابلقاص ینشراو نکل تسدبآ كنەناهاش تاذو نابلا نیخست ینیماج

 بویلکب تبون یسبتلا هکیدیا یشک یکیا نوا رلنوب ردیرایجاتسوب ناداوا ین
 یراقاط قوا ندرادقوح شاب حوا ندیتلاوب هدنعوقو نواه فی رشت هف رطرب

 ععع_______.».. ___ »+. »۰-۰



 e ۳۲۲۷ تی

 هدارا قملتآ كنتنو بوک هندزن كنشاب کشت حوا کیدو رارروتوک تو ا
 نوشروقو توراب هللا راههاضشش نالک مزال یسشلو رارب هدلاح یتیدلروس

 ۳۳ یا تاب فو یر را رارتشاط نونلک» یهوانب تاوتاو
 ۱۳۹ ع لد موق رم هتشلا ومل یرابخناتسوم نوبامه نام ها لی
 ندران دا ترشاسم هنمادعا كامماسناطاس هدلاح ی دلوایسب ر, ندنرامحماتس وب ناداوا

 ۰ یدلوب یتسازس یارک یخدوا هدنسهرص یمادعا كرامناح رکید هلغلوا یرب

 هلا ماهتا هدلوب وب ید كب مهارا دیرف ندرایجنبام هللا تن فراع یتاکرس

 زا ندارعشو هداز ینک هدسکیا نکیا هدقفلوا قاطنتسا هدنسح یشاب یحناتسوب

 زونه ندنکیدلکن ارک تیاغ هراودنک یتحز قاطنتساو سح هلبرالوا راساج
 هقاطنتسا كناشاب رادملع بونمهنامط هاذاو كب فراع نکیا تسدرد یراقاطنتسا
 / هلکعد( یدتاراک هعاح قترا نوسیای هسا قجهایه هلل وس هکاشاب راو ) هنمدآ نالک
 ۱ هحنحالطصا ودنکی خد رادملع هلکعا هدافا بوراو هسک یندلوا ید فررحو

 یداج وبشا ندتیدلوا شید ( تیا عفد هدینکورب رونک ینسهچاب كن آ راو )
 ۱ یدلدا مادعا هدنهاکشب یشوک یالآ كب فراع ینوک رازاب ید كنەرخ الا

 داتعمرب هلکمعا هم لاسرا یراترضح هاحون رایرهسش ینوک یسنربا رازاب یسادرف
 ۱ ۱ ۰ لا نونام ناکرو ناخ ا راهبطعو اک | راتلخ هنقلخ نوباه نوردنا
 هم هبا شاب رادملع ند هناهاش فرط قرەلاق كىراج هشس اش هدنسهط وا هه رش

 لک السا ته درک تل رنک ۳ ۳71 ات کا 8 تل 70000

 مان رینعو هوح ندسشاوط لیحتم و ربتعم نوک لوا هنو یدلرب ولاص كب دیرفو

 . یداسک یرلشاب هدنهاکشس نوباه باب ید كمهتم ییا

 . یدلروس ناوارف تافللاهلبا ماست دیب ادب نویاه دیدج
 هلقر ( ی) هدلیذ یتروص نواه طخ نالوا رداص راد هنترادض كناشاپ رادملع
 . زونلوا دارا

 یرورس صوصما ىلع رلیدلب وس راح رات قوج ك رصع یارعشرتاد هن وام سواح

 نوردنا طقف ردراو یرلح رات لزوک كنىدنقا مصاع هللا یدقاالم تزعو كنىدنقا

 ناخ یلدع یدلوا ) نالوا مات رات كناغا فراع یشاب یخ وشر وق ندنرلاغا نواه
 .ىلدع كدومت ناطاس ارز رده اف هبه راس ےراوت یعارصم (ناع هدنسولج دوج

 مولعم هجو ريب ردق هنسراسولج هسیا وب ردنمضتم یماهیاو هیروت هنيراقدرویب صاح
 . یدلوا نابع یران واه صلخم تقولوا بویلوا
 جارخایجاوم ججر بولوا ناوید ینوک یلاص یجنزوقط تب رخت الا مداح یک
 مور ردصو هنسهصق قلنازق یدنفا هل ءاطع قباس مالسالا خيش هرکص ندقدئلوا

 ( قاس ر



 > ۳۲۵ یح

 كنب رلرا نادسو نانو یسضاف لوم اسا ەدىمىلس علخ ها یدنفا رات قلاس

 . یدلرتسوک تربع هراس هلا ین هلحم رر یدنفا هداز دارم نالوا ندنراهبشا
 لع هنط ءوس هد هسل دل وا تان تاجر هدنمح اغا ىلع وا یراص یاب یجاتسو

 قت را هبسح قلو توش یراتانح كصاخشا قوح رب ندنتارفن یتعمو هنخدلوا

ENEأ هد | لع هدم وف ص مرا یجد وا یم هنغب دم اق یتشحو فرش قلطلاض  

 " ظفاحیساغاوقو یدادیا بصن یثاب یجناتسوب هدعاقرب اغارمع نالوا اغا یکصاخ هنیرر
 وللاق-ینوک هنشراهج یسادرفو یداروتک یدنفا اص یناس هنبر بوقبج ینطصم
 ییطصم نزب هد هرص یراقدلل وا جارخا ندکلبحاصم یرلضم ندرلاقا بحاصم

 | تاداراو یصاوخ هلطاب كناشاب ینطصم قسا ماقممناق ینوک هبنشراهح روک ذم هتب
 یعرحیدنفا ینطصم نالوا یسادختک نوباه باکرو ههبلف ها اغلاو عفر یتاعطاقمو

 نیدلا سمش لوا روخآ ریما قسا هداز اشاپ دجا بتارو هتسریزج زقاس یارب لبا
 . رابدنلوا الحاو ین هتسهر زج سودر كب

 ناطاسهاش هم وح م یسهریشمه كنب رات رضح ناخ میلس ناطلس اشاب ییطصم هبلا راشم

 هاکو هدنارساحاس ناک هدب راصنا بوبا ییا هندم هاک بولوا یح وز كتب رات رضح

CT O AE OR A 
 داج یتح بونلو هدراتکر حو روط یفانم هصالخاو قدص كردنا طالتخا هلساحتا

 هننزوس ككزسراصرب ادتس یرذآرب یدنفا یر هرزوا ی درا نا

 مالسالاخیش كلن وکر قرهلوا ترشع مزب مهلا یئابابر وزرب یک یشامق و قرهلساق
 وک الف كمبلس ناطلس هقسش ندو یدشلوا بس هههب رک ةدامرب یک یصن

 نآرفک نون كن هروک کا سو بواوا یوم یبدمآ تموشع راهطا ها
 ۰ در و از هلا ی الا هج ور یدوا هد هرصوب ندنغیدلوا كعد تمعن

 ندناحتا تیافکو تقابل هننم قحهقبج هنماقم قلادختک یدنفا ینطصم هبلا یعوم

 اکر هلبسح قلوا یتسانمو قلعت هیناطاس مرح كنمرح درج هدلاح ینلدلوا

 ینکیدللب یک نافیس بولوا ربخی ندرصع ءویشورسکس هدهسیا شلوا یسادختک
 هنسلواهدکملبا غیابتهنوناه مرح ینهرضمراکفا ضعب هاسهطساو یعرحو هدکملبوس
 هدنار اخت ندیا نایرج هلا هطساووب هدنسهعق و یتداهش تامیلسناطاس هسرولینارا ا رظن
 كنسفلوا ین هدکلرپ هس ودک ید كنمرح هسا یدیا رک قلوا یلخد ید

 ۰ ردوب یتمکح
 رابتعاهدایز كم هدنسولجو شلوا الال جنکیا همیلس ناطلس هلیتقو كب نیدلاسمش



f ۳۲۹ تی 

 هناشاب فس و هجوق مر کا رادرس نانلوب هدنسا رخ قحسور تقولوا یحو شلو ۱

 فسو شعا راو یعدق طف هاما فسوب رکم یا شلردنوک هلا نواه طخ "

 بلق اا سلا راذتعا قوخ كا اشاب فسو هلع ءا نشمرواس یر ا

 نمشدناه نواه یودراهلکمنا قافنوزمع هدنندوع هل وبناتسا بوی اراک هن رادهننک

 رادرس اشاب نسح هزانج هسرب هلا لزرع اشاب فسوت نکیا «یهتم هتک رح هننرزوا

 ۱۳ ورا یکدار تم تم دل هلک یک ر وتە رک اسعبولق هدقدنل وا بصز مر ۲

 اک یراودرا عو ی جو مر کا ردارسو یرحیکیو شلدا

 شک هروهظ ینوعزو هزو روهشم هفداصلا یدل هنمشد هدلاح یراقدلوا طاتحم

 2۳ت كمرت | رادرس هدنیفو كنو كتر هوا كد نیدلا ۱9

 9 ندا هلتهح یودنا شلوا تیس هنعوقو تع زه كلوش ر هوا هرخ الو

 زعاللوف هدرلشاا كزا هل وا یئاو زملا داتعا هنزوس سه كلا ملس ناطلس

 قاروخآربم كوس و یلادختک رابجوف اعر هنصوصحم قاعت هسفام عم یدل وا

 ناس هدنحش را هداز یاش هسا هلا یعومرم یدرابا مادختسسا هدراتمدخ 8

 روهل و مظعت 9 ىلع یدس ابردنادوف ی ییهسمک هروک هنغب دنا وا ۱

 ندقدلوا فولام هلا قلزاردنابز هرصع یالکو هدنلو قلبوکتسارو فوصوم هلا

 كنا دملا كمىلس ناطلسو شما لمم هفالخ تمس هدن و تمعن نارفک هقش

 هتشایدناشع اج هنناقاعتم قطصم ناطلسهلا هاسوو بوطوس رازوس یخد هدنهباع

 ناسحاهنسودنک یمهناخاحاس ادختک مهار اعقاو هدنبرقیسهحفب كس یان ند سوب

 3 مش هلا تارسسابناو قل 1 و دن او مارف یل یدشلروم |

 ین حورشم هجور هرکوب هرزوا قلوا ازج هنساحا راوطا والثموب یدیشلو |

 نالوا یعورمدم تبحاص هلا كف ندنفرصت هدهع هناخلحاس رک ذلافلاس و یدلدىا |

 ۰ یدلر و کب رداقلادع هداز ادختک ميهارا ۱

 هالاو یاس ید هرات راو كیا فسوب ینادختک هدلاو قسا رار هلکنو |

 ۳۱ زنا تاب رداقلادتعوا یدلردتا درایغانوف نانلوب هدنفرضت یسادختک |
 . یدلروس اما یراهشر كتدنفا قداص هداز |

 افلاو كح یراسٌور هدنبقع یناخ یطصم سولج امدقم هکرید هدنخ رات هداز یناش

 كرانانلو یراتسود ااا ضع هدانناوب ندظفل نیسردم ددع زوقط نوا نالوا

 هدرلهح رد نامل وب هدارزو راندا ماسر ود لاحر نک کدال الواو اش |یراسور |

 دات االپ ندنتدنلوا ءرداصم ارا A رانلوا یتاعطاقمو تاداربا |
 زوقط زا هلح زا کارو اطعا و تانع ماها رادقمر 9  هس رلبضعل كرلدملاق ۱

 ( ءدخرات )



Feهی ۳۲۷  

 عطف یل رط ردف E ر ا هدهنس زوقطو لخاد هس رد قي رط هدنح رات

 ندنشدلوا شلوا لصاو نکا دعا باش زونه هنسهسردم هین اعاس هلص وم هلا
 هدلاو نانلوا لیمکت املعسومان هللالیزفت هنګ *هلصوم هدنسهنس ییا یر کپ یسهبتر
 لرم هب یمظعا ردص تمهاب:یدنفا قداص هداز اغا فشسوب قیسا یمادختک
 شورغكدشب نوا یونس هودنک هروک هزمعومسم قرهلوا رابتعاناک اک ندهمناملس

 كدا یناش یدناوا راک | یراخدا نالوا هدنام ید .هلانع ماهسا واشثاف ردق 1
 . یدلوا ماع یروس ۱

 هرداصمو تلادع ناع كلدا در هرات راو یراهناخلحاسو هناخ كلاحر ناکتشک

 رادقمر هن رلثراو قرهلوا ندنلبق هرطق ندای رد هلتست هن رالام زس اسح نانلوا

 هح یساها كراسور زامهلوا ضا رعت یاح هلسلوا تح م یاضتقم كلر و ماهسا

 ییدرکهمسرهن هحنمکح تداعو فرع هدم و یسیلصا عضو كنهیءاع قیرط هجنلک
 الاهجورب : هکردقوش ۰ ردقو تجاح هرارکت هدارو هلغفلوا ناس الصقم هدالا

 رادقوح وكمانید نققحاءاماعلاةودق " امسر هلساطعانویاه سر هراقجوج غلابان

 یران و رصع یاملع بولوا تداع كلدبا اضق بصنم هبجوت هنرلهلوقم هاقو

 ندرلقحوح لوا هدنسهموهوم تاحرد كه رط ءیراتعا لس هدلاح یریکدما درو ۱

 هد ولوا لامقنا ءیداب ردقلوا ندن یسفرت هللا تعرس هحهدای ز ندداتعم كنس ر

 ردلاوس یاح یسارو هتشبا روز وک هنر یراسومات هاسدلورک زار نا

 یم هنغل دل وا ثحرب هس رزوا هب راتعا روما نالوا ثاداح هد همسر عامل طف

 : هلک هددص هن زب زما اضتقا لصق هدایز ندنو

 000 2 0 هضاشتموصخت هدنراناماشاب یطضم یلح یاس N راد
 تر درب دنا تناها هیلس ناطاتس در هدمان و ها كرت ناماف ات راتیلق
 تناشاپ ییطصم یلج هلا راشم هرک و ندنشیدلوا شملبا راکفا رصحهن رلازج

 . ردشْفلوا بصن یطفاحم یسهعلق لععامسا نیرسقملت وقوط هنلالخرب

 ندنسهفط وور دهن وا یدفا نجرلادع یسشا یجهوهف كنسهدلاو ییطصم ناطاس

 ندنغیدلوا روشالوط بودک هورب ههنواهدنلوب كلدسفمو روشی راق هراشیاجراخ

 كنم رخ الایداج هلکمنا ققحت ینیدلوایآر هدنسهائسم یتداهشكميلس ناطلس هقشب
 . یدنلوا مادعا هدنهاکتس کشوک یالآ ینوک هنشحم یار نوا

 لصالاجرک هک اغا ناملس یسبشاب یجهوهق ینطصم ناطاس ینوک هعج یسادرف
 لیدبتو هدنهاکشب نواه باب یدوا ردفورعم ويد اغا ناماس یلغاز بولوا
 یاطا رسورایدنلوامادعا هدنهاکشب یکشوکیال  اغا یلعیجاح یلدادغب یسیکصاخ



 ی
1 . 

 سگ ۳۲۲۸ ی

 دوعسم یفطصم هداژ یدنفا نامعن هنر هلا لنزع هداز یجتوط نال وا یراب رهش

 ظفاح یراتسد رس ینوک یسنراهعمح یسادرفو یدنلف نابعتو بصن اطارس یدئفا

 . رلیدناوا بصن یسکرک نونوت ك: مد دمو تیما رهش یدنفا فسوب
 ناطاس لد شه یرایرهش ءدلاو HAA رازاب یحنشل نوا كموقم رهش

 دیدح یارس هللا یالآ بت ندقبتع یارس نوناقو مسر بجومر, یرلترضح

 هدوش هه روا یترلهمرتح ةدلاو ید یرلت رضح هانلاع هاشداب یدنلوا لقا هنوباه

 شیدروسلاثتما هنساضتقم كلش رش ثیدح ( تاهمالامادقاتح ةنا ) هلا لاقتسا

 اقا هدهصوصحم ةراد هدنوناه یارس كابدمش یسهدلاو كنافطصم ناطاس

 كميلس ناطاس هدب ولوا ندنرلهشرفتسم كنافطصمناطاس هحک لوا طقف یدلروس |
۱ 
 تاالد « یمللتس رقم یمک و تنواعم یمک هناما ین نادالج هدنسهعفو داش |

 یسهلق زق هلبا عضو هرلقاق رل ه راحو نداق رفن نوا نالوا تباث یراکدلیا |

 رف ید نوا ینوک یلاص یسادرفو رایدنلوا اقلا هزکد بولب ردغوب هدنفجا |
 . رایدنلف مادعا ییالوطت دهم وقص تمه هن یحاتسون

 ا ا يوا اها یرا و رک هد یدل لطم ناطاس
 ی رت دلاخ ترضح ردا تافو هدط ساوا یحرا ترد قرف بولوا هرمعم

 . ردشش وا نفد هدهرت كشم هدنحراخ

 سولج ردیسیرب ندنراهدرکر س كرادالج هکملس هبا یمادختک هنب زخ قباس

 یسجاتفق بولا یهناهاش تارهوجم ضعب رکیدو نویاه جوغرس هدنساننا نویاه
 هدنتمس اشاب دواد ندناو افتخا هد احر هدنلقدنف هلبا رارف هدکلرب هليا تفصن |

 نازرل سکه ندنسوقروق كرادملع هکوبلاح یدیشما احتلا هنغاحوا هبات عقاو |
 راخا هرلطا اض تشک ندا دلا واین يهز ا راهم هلوقمواقرهلوا

 ۱۳ ااا د جوا ی رکی وشا یرهلوا ذخاهدکلرب یسکیا هلقفلوا |
 . یدلسک یرلشاب هدنهاکشب کشوک یالآ ینوک هبنشراهج یجندب نوا

 تابع وارد راس دوخاو تراسح هقجازا رش كركو تناها همیاس ناطاس كرك

 مانا تربع هلبا مادعا مدآ هدایزو رشکیآ ررب نوک یه ناه هداتئاوب ندراندبا

 زوب چ وا هدنفرظ زور دنچ یالوطندنسهمقو ماس ناطاس هله یدیا هدکلدیا
 هدهساآ راشعا اتخاو رارف یراضع ندنمهتمو ردشغ وا فالنا سوق ردق

 دون ناطلس هکنوح ردشفلو هدقنلوا مادعا كرهلپ روتک هلاررب رر یخدرلنا
 هدنرع بولوا یسهظفاح ٌءوق هداصلاقوف هدکمهلب یصاخشا كنب راترضح ناخ |

 رتح شروط هسووک ندقازوا هرکبص راهس هجا سدا ییدروک هرکی

 ( لوا زا
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 بوروک هدنلادنص ودنک هرکص تدم یلیخ یتسیرب ندرالتاق نانلوب هدهعقو لوا
 ندنرلجاو ردشمریدتبا مادعا هلبتفرعم یشاب یجاتسو كردا قیقحت هلکعزکب

 ی ن هل دیس هد روش یو اف
 سما هباشاب طاص نالوا یسلاو ینومطسق تقولوا هلیدب یصاخر رواس یی راصخش

 . ردشمنلق ارحا یرلازج هلا تفرک هداروا ید رانا كر هبردنوک لغ

 ییرلازج بهرانلوا یلخدم یلکو زج الوقای اعف هدهروبنم همولعم هعقو صاح ا

E NSلب رعد الس به  O 

۱ 
۱ 

 كما رقم یناحا هرزوا قم رق یصعت ینم هنغیدلوا یس هبلغو ولغ كنساحا هقبتع
 «یدلوندنساضتقایماکح د دج رود و یشدنكمتک هنسکع كتر ود یطصم ناطلسو

 یدنفا ناف یی هروم نالوا ینادختک ناطلس ع الاح و لع ردص یادختک«قسا

 ید یصعت هلسسل وا تاذرب ندالضفو اماع جافا بویلرآ ندنزرط امدق هسیا
 ررب یرصع یالکو ن تاذ رب ناسللا «یرحو شردشفا هنسودنک

 رلیدتسیا كمردتا مادعا یخد ینا هد هرصوت یس اصخ یدنا شمردنجوک هلتروص |

 شارغا درحم كمرداوا مدآ وید ردندنب اا هقیتع راکفا اپ ردصعتم هد هسیا
AYطصمو توما لعام کو اشا رادملع ندنعح هل وا كعد اک هب هر  

 . یدنلوا ین هنحسور یخدوا ینوگ هنشراهح یحندب نوا كنەرخ الا یداج

 مسر فس دیاش یرلت رضح هاح ون هاشداب ینوک هنشح یحزکس نوا ڭم وف ص ام

 دادجا هفنم دقارهیهدنرزوالو و تکرح هلون ناو د هدننمضیمارجا كلا
 هبرت كن رات رضح یراسلا هنع یخر یراصنا بوا وا كردا ترابز نرامارک

 بوناشوق جیلق هلیدب یدنفاهلادبع هداز یرد فارشالا بیقنو بوراو هتیرا هکرابم

 ۱ ۰ رایدروب تدوع هواه یارس ارج هدهب
 قسا ردص یدنفا زیزع ینیما هناسرت اقاس ینوک یستربا هع جنم رک كموقص ءامو
 لنع امسا هرکص حنا بونلوا یت هفاب هللا هحنج ضمب ینالوط ندنل ادختک وق

 . یدیشفلوا نیمتو بصن ینیما لزن هنس هعلق
 كلاحر ناکتشکو  یرلکیعوطقم رس كناشاب یس وم دوهعم ینوک رازاب یس ادرف

 هرزوا قمراقشح هنادم ییاصحنال لاوما ینیدلوا شعا سالتخاو ذخا ندنت افلخم

 . یدلر و هنسح یشاب یجناتسوب هلبا ذخا یراد هننزخ نوکلوا نامه

 رد دیفح كنس هم رک اشاپ نانعجرعا یوروم قسا ردص اشا یسوم هلا راشم لوتقم
 رهشکی یسودنک ردشفلوب هدنراتمدخ ماظع یارزو هلا یلدا ناوید یردو

 هس هس الم قمل وا دودعم ندنهوحو را دم یاضف كردک بودا دل و هدرانف



 هج ون هنس هدهع یتلالا ماش سابارط هلییروم ام یناغوشاب هدر جو ترازو هنر

 هرداصم یلامو عفر یترازوو لزع هلکلک هعوقو راناکش هدنقح هایسح ناکتراو

 لغوا نابساپ هلا اضا یترازو هرکص تدمر یدنلوا ین هنسهریزج سیزقو |
 هداتنا لوا هد هسا یدلدا له هنغاحنس كالس هدعب و یدلوا روم ام هنرزوا

 بیعت هنس هظفاح هغوقرب ینس ودنک بولوا یرکسع رس ییا مور اینا اش اب یتح

 هغ وقرب هاوخانو هاوخ نیفنلوا نامرف یفن هب ین هدلاح کیدا مادقا هتیرومأم
 هاغغلوا لع اشاب یقح ی .ارا طقف یدلوا ناباتش هنس هظفاحم ۱

 هنس هظف اح یتحم هنسا ًاقاعتم هدهسلا یدلت روف ندندق یس هظفاحم هش وقرب دوا |

 ۰ | هبمریورس عادص هبهعلاطم بابرا هابرارکت ندنک ودا شفلوا نایب

 1 ۱ - ۳۳۰ رقم

 : هدنراتیرومآم هرشط کما نطوتهدندامسرد هدمب یدبآشلایم هبنر قایشاب یو
 كنتلايا ماش سلارط یدلوا رولباللوق هدنراشیا تالیصحت شمراص هراصو

 هنسودنک هموقم تلالا هدارک سلاح ضب هدک رک قلنوغروط هدانز هنتالصح

 هدنس هنس زوقط زو کیا هلکعا نابمرد ینکح کج هر ودیا لبصحت لام ولتنلک هسار و

 عمط هقشب ندنغیدم هب وق هلو ینالصح هلهح و یدهعت بوراو هاروا ۰ یدنلف

 یترازو یداروماب ید اشاب قح ندنکیدلبا راذتعا هلثم ندنکلزست ردق هدک دنا

 یاها یرکسع رس ءیدلر ور تج ومر هلکما ص ص ك یلاع باب یتفک هلا عفر

 یدل وا دشم یدشل اح ییخ نوجا قمرییص ی هه ید ندو یدلدا اه اه

 ۱۳۱۱۱ ا یسلاو رصم قلارار و یدلاق هد هظفاحم دف هداروا هنس ترد

 بوللوا اشا هدنس هدهع اش اب یلع د هت رصمو یدم هک هرصم هد هسادراو

 رر یحورخ هنناح یا مور كنواه یودرا یدلبا تدوع هک الس یخدوا

 بلج هتداعسرد هرزوا قفلوا بصن یلاع ردص ماقممت اق هل اردقو اضق قوس هدک دشا

 ًالصقم هدالاب ییدتا راتناها ولردنو راتانخ لصن هدلومناتسا هرکص ندنا یدنلوا

 راقلاف کیدا نوا یساق هدنیصنم بولوا راکم صخش رب راک تطمش تیاغ

 | هب یلاع باب یا هرصهرا یدبا شما داسف تلآ هدراصوصخ هلوقموب یی یشابق
 ۱ ۱۳ لج یالبا تشلکت هدام رب هوش شاق هاک هکدشروک هلسودنک بولک
 | ردا ضرع هواه روضح ییتیمهاو موزا كنسودنک وید مدلیا لیدعت ها هن اکح
 ۱ جاتنا یتطاس ددح هلاذاعم هسلوا در یدلبا اعدتسا یرطان زاغو ینهدام نالف و

 ۱ یدا رریدترو ینضارا ودنک هلا هفاخاو شحوت یتطاس فرط ود ردبا
 ۱ یب یمیلس رود قر هلوا غاتمو یکم اند راقلاق كنبرود ینطصم ناطاس طق

 (وزرا



e ۳۳۱ 

 ماخ ایوک ك ردا ناسل لیدبت لاحرد هلبا هعلاطم یراک م احنا ندنراقدلوا ردبا وزرا

 شمع ندنلا ودنکروما دقع لح زس هراچ بوللوب ماقمتاق فداصتلاب هدنس هعقو
 ندقلاقمناق قلارارب و یدلشاب هکعزکهدنرلیداو افعتساو کم روک هدننروص قل وا

 قاماقمعاقهنهابمارب | كنیدنفا هللاءاطعنالوا یی رش هدندسفم رازاب هد هسیدنل وا لع

 ادم یخد تبارق هدنراس هلا یدتا هلا ءاطع هرک ون و عدل رو هد

 | قملا ماقتنا ندرل هسک ی دلوا لعفنم زج یدلو توق اهد هنرب قر هلوا
 ۱ ردا شیوشت و لالتخا نیهر یتلود روما هلا تاداسف عاوناو شب رد ینس هبعاد

 | هان و لوا ةعفد یدلتروق تلود ندنلا هليا لزع هن هرکص یا ییا هله یدلوا

 كب قلخو هراترضم لوس كب تلود هدننامز رولوا غلاب ها نوا یتدم ینلم اقمعاق

 | هدنوباه یارس هدب واکی عوطقم رس هرک وب ندنغیدلوا شمارغوا هراتقسشم قوچ
 هلا فعض ردشل وا رورسم هداعلا قوف قلخ هماع یک یتیدلنوق هتسایس نادم

 | رفاكو مدقلا موئشم داد ییرادغو داسفلا وبا هج ولا سوبع هرهج تشز هماقلا طسو

 . ۰ یدیا لطاب ةسوکرب لباق یحالصاو لطاعو یراع ندتیناسناو تفصن باصن ملا
 (انسها رورش نم هللاانمصع۱)

 | ریرح و ریهم یلاوما كلاحر ناکتشک هلییسح قفلوب رادرتفد هدیناخ ینطصم سولج
 ی تراس هدف تاج كر لاوما نالوا نانو

 هب یدقا هلادعس نالوا شمروع لام هجواخ هنلا ید یسودنک الا هلسو و و |
 كنءهرخ الایداج هرزوا كمر دتا فرص هدنراشیایرم یبرادقمر كلاومالوا

 نر اما هل یتیلدا نومام هار تار ردا نوک نواز
 . یدلروس هبجوت یتا هرتساس ترازو هنر هتسهدهع یدنفا نمار هللادبع

 ربارب هلرد بولوا یلغوا كنب رکسعیضاق یناخ عرق لصالاف یدنفا نمار وشا

 قیرط ناحتمالاب هللا یعاسم فرص هفراعمو مولع لبصح هدک راک هلوسناتسا ندع رق

 ق لکه اب راسدخ تا ساو لب ایک دانم اه سن و اد

 هداز غابد هدقدلوا لحنم یتایضاق نوباه یودرا هاغملوب هدنوباه یودرا هدن رفس

 نیغلوا مولعم یتشح كردا تفلاو شزبمآ هللا ناود باراو تیام تدمر هنر

 هدنند وع هنداعسرد یدشفل وا لاخدا هیناکحاوخ قل رط هلا ناراکرس قوس

 یحهساح شاب هدنرفص رب یم رکی و نالماک هلا بصانم ضمب یک یتراظن هناخ هربخ

 هلرادملع هرزوا یشدنلوا ناس هدالاب هد یدلوا ناور هلبا نوناهیودرا بولوا
EEاسو مار هام تسد زارحا هلترازو هنر هرک ویو مات رابتعاو دوفت  | 

 هدنف رظ زور دنج هاتف رعم یدنفا جمه نالوا صن یسادختکوق هدعمظعا ردص

۱ 
۱ 



Bnهو ۳۳۲  

 بوصم هدنسا رگ اشا دواد هرزوا كمتک هنناح ییصنم هلا ماعا یترازو مزاول

 ۰ یدلا مارآ هدرلهمخ

 هداز اشاب ناغعو یتفم یدنفا فراع هداز برع ندرک اسع ةاضق نانو هدراهلاکم

 هبهبج راخ روما نداماع هلغلوا یننم ًارخؤم یدنفا ببنمو امدتم یدقا كب ترع

 لیدنتسوک بولک مزال یترومام هبهلاکم سلاح هن را یدفا بینم كناذرب یلفوقو
 كناتسکن رف هدناواو صوصطنا یعو یسهبجراخ تامولعم هج رک | كنسدنفا یهاط

 ېا مور بولوا برمشم ماوعو روسحو قوطن هدهساقوب یفوقو هنسهشوش«لاوحا

 یدلدما رومأم هبهلاکم سلاح هک و هلیسهسیالم قلوا یسهفراعم یخد هلي راناعا

 باشو خیش عجرم یسونق كردبا ناعت بسک ید وا یک یدنفا بینم لاحردو

 تاذرب داّوفلا سلاخو داهن شی ورد یدنفا فراع هداز برع مالسالا خبش ۰ یدلوا
 هلا ییطصم ناطاس هدنویاه سولج مو الا هحورپ قحا بولوا داستعا شزاون

 ۱۱ ا رفع یخد ندفرط کیا یرالوا ددرتم هد انشا رادملع

 هلتهج و و شلوا همیسارسس هلغلوا رهظم هبهظیاغ موتشو هبریقحت هاماعم ییدمتشیاو

 هدنتخسشم كنا ینداهش كمياس ناطاس هقش ندقدلوا شلرق یثحو راسعا
3۳2 

 ۱ فحارا ود و ا یلاطو مدقلا م وشم سالان هانهح ییادلوعوق و

 ۱ | ندنکیدم هاب ر ۱ تسناشمو لا قفاوم یساض هدتخبشم ماقم قترا هلغلوا

 یدنفا اص هن رب هلا لنزع لوک ییا رازاب ینکیا نم و ثكنهرخ الا یدامح

 ۰ یرلک هتخبشم ماقم اات یدقا دعسا دجا هداز

 یر كناشاب رادملع هدهسیا شقلو هرزوا كمتک هبهرتساس اشاب نمار الا هجورب

 ۱ كلوبناتسا صوصحایلع بولوا ربخ یب ندهیلود روما ماهم هلیسلوا شمع هجئاهرب

 باحصا رول یرهدو رهش جانم هسا اشا صارو ندشدلوا یوقو الصا هللاوحا

 برګ هدندز اشا رادملع یار تماقتسا هدلاح یت دلوا تاذر ندهحصض تامولعم

 یاهاو ااا رع یدیس ابرد نادوقو ندنکیدمتسیا قمربآ ندننای ین آ هلغلوا
 قترا هلغلوا لاقو لبق ثعاب حورشم لاونمرب هدننب یاس هلبا شاپ رادماع ینح

 یلایا هرتساسو ها شاب نمار ینلنادوش ارد ندنغحهبم هل وا زباح یساقا هدقانادوف

 یودرا بولوا یفرصتم یعاحنس تحاص راصح هرق یتلایا هننوقو هباشاپ ىلع یدبس

 هلیا توعد هبیاع باب هدبجر هر هیج وتاب هباشاپ مارهب ندبا تدوع هليا نوباه
 یدس کن وح هدن راکدتا دوعق هرکصت دقدنلوا سابلا یرلتعلخ هدمظعاردصروضح

 كمظعاردص ا لاا هرتسلس بولوا هننمالانواسم ندمظعاردص فرط اشاب لع
 هلیسهظحالم ینج هلوا كعد قملتوط هناق كمتک هباروا هحنسودنک هاغلوا یدروب

 ( نام زا



 چ ۳ ی

 من نکل زکیدرویب هیجوت یتا هرتساس هزب هچ را ( اهجوتم همظعا ردص نام
 اصوصخ متقررعمو فوقو اعطق هنسهلماعم ینارب بولوا ینارح متفلاو تمن ورین دهن وا

 زس ردقوب مقابلو دادعتسا هلهجورب هنسارجا ترازو مکح هدنسیلاوح یبا مور
 ماست هنسادختک رایجوف یتملخو مایق ندنرب وید روس سابلا هناها رب یتعلخوب

 هسیا اشاپ نمار یدنلوا ینن هبهسورب و عفر یترازو ناه هلکمتک بوقج هلبا
 كردنا راثت یران وتلا نالوا یمظعا ردص طع بولا ینقاط هناسر هللا تمشح و رف

 بولک هنسهلکسا وزو ها راد یخد اشاب مارهب یدتک هنتمس هناسرت اک ار ا
 اشاب یدع نانو یسلاو نامرق یدسا تدوع هرادکسا قرهلوا راوس قروز
 . ردشلروس هبحوت و قرشو یتلایا مورضرا ید هنسهدهع

 سا تی کا نامتسا اس قوا یک هلغ ع و ا ا و

 یلیدنتسوک و هنفیدلاقزجاع ندهرادایما یدنفا تیاده یسضاق لومناتسا ندنکیدلبا

 هنشزمآ هللاحر وش قص قص هاتسهسالم یسهدددج تیرومام كسدفا هاط

 هدجار هغ هس قم هنکیدلروک ندلاح ةمزال یسشلو هدصنمر قجهلوا هلیسو

 یدنفا یهاط یتاضاق لوماتسا هلسهاب یوطانا قرهنلوا لزع ىدا تیاده ۱

 . یدلروس هح وت هنسهدهع

 هلنلوا توف ا یساغایرحکی هرکصنوک رب ندندورو هتداعسرد كنواه یودرا

 E غاحوا هروک هلاحو تقو باجما هد هسیدناوا بصن یمادختک لوق هنر

 نالوا ار لوف هنر هلا لع هرک و نت دو یفاک ههرادا ی روما

 . یدنلوا بصن یساغا یرحیکب اغا ینطصم

 هرکص ندقدللوا ین هلا لزع ندقاماقممیاق (شاب راط هرزوا ینیدنلوا ناس هدالاب

 هدیناخ ماس رود جنا یدیشفلوا بصن یظفاح هنراو هلبتعافش كناشاپ رادملع

 تراسح هایصع هلا ماربلا ییغارادف رط ییطصم ناطاسو تفلاع هن رما دیدح ماظن

 هيس ور بوحاق كرەيمەدىا تمواقم E ناسش وا قوس هل رزوا هدع) و ینا

 ا ج و رش ا و یالخ تاسدوعو د رامش یستک منو
 یفانم ههدندج تاماظن نالک مزال یسارجا هروک هرصع باحما یراکفا كنسودنک

 یعوطقهرس ینوک ینکیا كيجر هلغفلوا مادعا ید وا هداشناو ندنکیدلروک

 ۰ یراک هداعسرد

 هلساقفر ارظن هتنیدلوا ندنرایدقفا مع نادم یدنفا دیفح یلوطانا ردص اقاس

 نانلوبهدنماقمیسهجاوخ لقعكمظعاردص نکیا یسطما یسفلواین هفرطر رار

 همظعاردص هلیتطاسو كن پوشان هیدنفادحا نالوا فورمم ود ادختک هسوکو
۱ 
۱ 



 e ۳۳۵ تی و

 ۱ ی 9 ۱ 1
 تسودنز اتاد ید وا نودا .a انعر هراحرب روزو تیزر و رک یرب ۱

 : ییدمروتک هلسهس ر طاخ ولاخو ییدمروک هدن رگ هل و هدناح ین دل وا مدآرب جانم

 اشا مار هدهسا و هام یور هدنقح یدنفا دفح كحروک یزق زر

 ا هابراا رارصا ددا ما یسالجاو ین كتيرارا م نادم یساقفر هللا
 ۰ یدلدلا لالجاو ین «ینومطسق یخد یدنفا دیفح ینوک یلاص یجن زکس

 | یدنفا دفحو بولکج هبهدرطم ٌهغیص اماع رودص ندا ذفتت هدقاس رود لصاحا

 همسر هاملع هی بوللوا ین ًاقیفوت هبهذختم هدعاق یغدوا نکشلاق یک ذاش هدرا
 قترا قرهلآ تربع ندنآ ارجا هفت ءهلثما یسهلجو یدلاق هلوط یک دماج مسا
 وا دا ااو لف هود تاقا هتسفآ

 كعاحوا ندنش دل وا ررقم قفل وا تبشت هاحالصا ضعب هح هب رکسع روما هدناواو

 اللصا هغدلروص ندنوبلح یلد یدوهب یناکرزاب قاحوا رادتبالاب هنسهقبتع تابساح
 أ هوق هقش ندکدتسا مازتلا یلو راکنا هدصوصخ یه هرزوا كمامر و هتشر رس

  رونلا هتلا ماظن یعاحوا یرحیکب هکدناش ندنغی دلوا شما البتسا یعاحوا هلسهیلام

 : ولاثموا اع هادم قاس تاسالتخا هسیارونلوا بر رکسعرب رکید دوخایو

 | ققحت کیدلبا مایق هک رحت یرکسع ناراکرس هرزوا قلوا عنام هنسارجا كنانشت

 هتقووب یدلوا مادعا هدنهاکشب یسومق اغا ینوک یلاص جنجوا نوا كبجر هلکعا
 قوسم ور ندنعضو كعاح وا هلغمال وا یعوقو كنعيدنل وا مادعا یناکرزاب قاحوا ردق

 ۰ یدلبا رثأت هدابز هبولقاحوا هلیسلوا شلرتسوک تربعرب نایلوا لئلا
 ناطلس 2 ردنع دب یناونع ییراظن هب رګ روما نانلوا ثادحا هلند ملس ناطلس

 هرک ون یدبشلو راتعا قبتع ناونع یاما هناسرت هن هلا اغلا هدنس ولج كنافطصم

 هب رح روما هن یناونع یتاما هناسرت هلببسح قلوا ممصم یسهداعا كنهیمیاس تاماظن

 یلهرۈم نانلو یر طا هناخځنورابو یتیما یناقاخ رتفد قرەنلو| لیدمت هنناونع یتراظن

 رتفدو یدنلوا صن یرظان رحم روما ینوک یجنزوقط نوا كبجر یدنفا یلع

 هیدقفا نسحت یشاشواح ًاقالا یتراظن هناختورابو هیدنفا دشار لوک یتاما
 . یدناف هح وت

 لزع یاغآ فراع هلسنادحا هنتف هدنجا را ر حک نکیآ ندابقسشا ناراکرس امدقم
 لزع هلتعوقو هتف ر د هد بور دتا بصن یئاب ناکتس نود هست و

 كناعش یعوطقهرس هلغقلوا مادعا هدانناو اغا ینطصم یثاب ناکس قباس نانلوا ینتو
  یدان رف نوع هکر ظن بوک هندامشرد یو یوا
 هاسساقف ر هدلاح یت دل وا ندنناکدس كميلس ناطاس اغا ییطصم ظفاح یغوا لاح

 < ہد صع زا



TES 
 ج

e. SP DS 

= a ی ۳ rw TOT ۱۳۹۳ o ۳ ۳۹ oreor 

a ۳۳۵ Bi 

 بابرا هیلعءانب یدیا شفلوا جارخا ندنوباه نوردنا هلتهج وب بوراقیچ هدیرع
 بودا لمعو یس هعا هدنسهعق و ییلخ كمىلس ناطاس قرل وا ناز م هلا داس

 | رود هدلاح یت دلوا یصوصخ كمرک هن واه نوردنا هلا یا ی رظن حمطم

 كنس رات رضح ینا ناخ دوم ناطلس هرک و نزسقل وا لما لئان یخد هدرناخ ینطصم

 | یعوطقمرس ندنفیدلوا شلدا مادعا خد وا نکشفلوا بیرغت و ینن هدنسواج

 یرلکهنداعسرد هدنوک رب رار هلبعوطقمرس كناغا ینطصم یاب ناکس رک ذلافنآ
 . یدلوا یهاظ ی رس ( هبلابخانمعم ءرلارشحم ) و

 ۲/هلوماتسا نوک ی ایسا ید یس وطقم رس اعا قراح ا نانکش قتسا
 ا هیلاخ د دلوا ندسوق یمرا,لمالاق هنلایوم لوتقم یو لوصو

 | یناخ میلس علخ بولوا یاب نابکس هلبلوب كردبا قاحتلا هنهورک یرحیکیو ادتها

 ج ا ناارکیتاکو کوش م رطص نیو لا تفافو هاشاب و

 قوح ر ود مردا دوخای مدا صاح هلهج و وش یس یدراروبد هلب ون هل وش

 دفع هو لس ماطرب هدلحم نالف هحک نالف هقش ندکدتا ٤ و یر اکا

 مراسوساح یبراقدلوا هرزوا ترشاس هنئادحا هنتف ر هنوکوش ناه بودا تعج

 ناطاس هلا تاعینصت وللوت مدتا ناشر یراتعخ بوراو بقعرد یدریو ربخ

 تعا ف هشدل | هرفو یایاطعو تارهوح هرصهرا كردا لافغا یخد ینافطصم

 سالتخاو متک یبرادقم رب یغد كنایاطع نالیرویب ناسحا هیولقاحوا بوبا
 ههسور هللا لع هن رزوا لالتخا نالک هروهظ هدنحا راب رحیکب هلاکمشود هنسهمعاد

 ۰ یدلرتسوک تربع هنلاثما هلبا مادعا ید وا ءرک وب یدشغلوا ین

 هنمدادع هروهقم هنوخ یک دناز رفص ید ینطصم هج وج ندنتاقلعتم ییطصم ناطلس

 ی سس هم سد کا ااو ن
 . یدنلوا هلازاو كح ندبتسه

 رابختسا یتاداسف ضع راد هفانصا كناغا دجا یسشاب رضحم یسضاق لومناتساو

 هزک د بولپروتوک هنهاکشب ا داع ن ۳۳ هب هم رب دکح رب هلغمل وا وَ و

 . یدنلق اقلا

 نابغط *یداو نالبم هداننا ییدنلوا تسابس یارجا هدنراقح نامهتم هلهح و و

 ۱ هدلمل فوح ۳ نا شمش ناهد فلع ا I یرحک نالوا

 | ہکحت باخا راس بولوا لد ه رح تاناوبح هل راد ولا ترضم دوجو قربلغوب
1 

 یزاغو PE دوهعم یدا تح هدهشوک ر AEP ینم ی ید كلغت و

 | هلکلشکتربغ یرحیکی و یدلدون وا یرلمسا هلا الا و عفر نوتب نوتب هسیا یرلقاع



 چک ۲۳

 ناطلس امدقهو توادع هراب رحیکب سکعلاب یرلاغاو نابعا یبا مور نالوا فورعم

 هدقانوق یلاع رر و ردنا تمادن راهظا هنراقدلوب هدر فلاخ هنتاماظن كمباس

 ردک بولک هبیلاع باب هلبرارا ییا مور زوب رش رحوا نوک یه هاب رافلوا ناکسا

 ۳ .درارایو قاوسا ورک هورک هاب رابه ته را تا مورو و

 هنتنیه برح ناوید رب یلاع بابو هنتروص هلشق رب لومناتسا نورد ندنراقدلوا
 یسهشال مدا هدنرازاب قیلابو هدنشاب رابغ واو هدوق قمراپو هدنارسقا یدرک
 یدل وال کس یددع كرات ال وامادعا هلهح و و هدف رط یاییار یدزالوا كسکا

 ۱3۱ + ابو ال زوم وشراف هنسهدازا كمظعاردص هدلوساتسا نورد
 تمرح ردقوا یا كمىلس ناطاس یدزامهدنا تأ رج ES کما ثح ندناود

 یدوق رئات ردقو هسلوا ن هجن هدبواوا تابحرب هکیدرونلوا دا هلا
 كهانلاع هاشداپرب یک میلس ناطاسو رقح ہدف رطیھ راب رحیکپ هاتهجوب یدمهلوا |

 رولوا یک کلواو رپ دبا هدقلوا رهظم هحوتو شنزرس نوک یهوبد رایدملسب یردق |
 هدارا هللاصخلت و ضرع ناههمسج داوم بویع روس هدنروشم سلام راشیازالوا
 یهانرادص هلع دارا هراس داومو هدکنربدتا ارحا E لاصحتسالاب یسەىنس ا

 بولوا یثآرو مر الصا هدنقح رامهتم كمظعا ردصو هدکم ریوی دبا ارجا هلبا

 ا انا نورد نالوا هدکمروت یراازج لاحرد یناختا تیانجو مرج
 ها

 ۰ یدلوا اد دوه تن کسو توکسرب شمالروک یلاثماو ادس تنماو شیاسا

 ولتدش نوا هحنج ر زج ندنشیدلوا تقو هناققدت هیدازوا نوزوا طقف
 هزات رب هدناعش لالخ یتح . یدبا رولک هعوقو یخد راردغ یک كمروک ازج

 یلیبس یارسقا لاح رد بولپ روتک هبوق امهتم هلا یتقرس فیرش ماعلا رب تکی
LAیرغل لوعهرف ینکیدنسا روت ندامس بناح هسرزوا هحیک هدک دادن ا مادعا  

 2 الصا هدافالا یدل همظعا ردص تفک هلکم ریو ربخ بوروک
 ۰ رد ورم ییدید ( نوا تعافش اکب هدنرخآ نوسراو مزال هدوا )

 كنيرلادختكو قریزو اقرب هلا ةاضقو قیرط ماشمضعب ندنرلیمتنم قباس رودو
 هفرطرب یربره هلغلوا عومسم یرلکدتبا تأرج هیازسان تاهوفت ضمب هداشناوب

 مان یدنفا یوف نالوا رصع هناکب و برق هزوتوا زو ینس هدهرص ییلدنل وا ین |

 ناطاس هلا یوم ءیدقا یدنلوا الجا هاسنغم ادخ تمکحاب ید لضاف هقف
 مویف ینامرف هبطخ رشم ییرانوباه سولج ہد رات شب نوا كموح م دجا

 بطخ هدلاح ییدنلو هدنشاپ زوقط نوا زکس نوا زونه هدقدلوا لصاو هننرهش |
 بس سس ۱۳دی a رج سو سس

 ( ییدلوا ر



me ۳۳۷ Ba 

 بولوا Ee ننال کودا شم وقوا یو لوا كا ه دن رینم كءماح یندلوا

 یساوفو ساوح جرم ردُنعم 0 عوکرو دوعفو ماف دوح دوح لاح

 یدنا موادمو لغتشم هک ةعلاطم زسکلزوک زدنوک هحک و لاس ندلاخو صقن

 ۰ ردر رج هدنحرات هدار اس ود

 هسا ارط امدقم یدنفا اد دس یردار یدنفا یرخ هرزوا ییدنلوا ناس هدالاب

 ثکم هدنس هصق داغزو هلکمنا احتلا ه هداز راج هدهار لالخ نکیشغلوا ین

 كهللایموم یدایم كتلود یانما یداک یتار رحت هتلودرد راد هنکیدابا فقوتو

 ینومضم ( دا ر ام ۲ داب 2 هر هدنقح هلغلوا یداهاو درط ندنداعسرد

 . یدلدا دارا

 2 میت 2 رص

 ماظن كح هلس هل وا رهظلاة وق هب هماسس تنطاس هرزوا ین دنل وا ناسو جا هدالاب

 یرلف رط یلوطااو لا مورو وا الا هدانا ىمىلس علح هعق و یف د دج

 هلغفل وب هدنرابلغت و کج ءیدایا كنس رلکب هرد نالوا شمرک هنمکح فتاوط كولم

 ۱ هدنلارلار وز شا هدل وماتسا تولوا راحود هلاحر شوشمو ب غ ك هباعتلود

 ۰ یدل وا رک رو یمکح ثالوساتسا حک هد رله رشط یدلاق

 | لوهحم یسهحش یتلایا رصم هلکعا راکفا رصح هنساحا كرانمهلوک اشاب ىلع د

 هبعاد یرلنمهلوک يادو هدلالتخاو شاشتغا لاح کسا یھ بلحو هدلاح و

 هدننم رح هلا طض ییرعلا ةر زج هلا راساهو تولوا هدلالقتساو ي ا

 200 هقارعو ماشو رصم دودح هقشب ندک دتبا طاقسا ییهانتفالخ مان ندراهطخ
 ۰ یدلحا هب رفس ءهلاغ یی ر ههللع تلود ندفرطلوا هلتهج یراقدلوا ردنا

 بولوا براح هل رلتل ود هرتلکناو هبسور هلع تلود هدنسهرا هللخاد لئاوغ هم وب

 یردناسکاع یروطارعاهسور ید نوا نال وادع یرظن ی نکناهح ك رصع لوا

 هد او لک اذن یسهمساقم تروص كيهتبو رحع ااغ دنا را
 هرب وق كجهاس هليل هوک هقدلوا كنهيعتلود نوجا لئاصعفد هدلاح یراقدلوا

 . یدا قوزوب تباغ یسهیلامو هیکلم روماو قوب یس رحمو
 هدهلعتلود تقولوا راسه قحەلوا بحوم یضارقنا كتلودر یر سه لصاما

 یخ هناسانش ران میدیا دوقفم یسهراچ كسر, ره ارظن هبهیعیط لاوحاو دوجوم
 ردقوح هج رکا نار دش واک هدیونارغوا هتالکشم ضعب هدنجما هفلاس لود هکر رلکد
 صالخ هد وشود هنحا رل هر طاح عونمو تالهم ردقو هدنامز زب كتلود رب نکل ۱



۱ : : : 
 EAE SEE هاست ی ی ak رک رک زا تر ۳05/7750 7 لک کر کا 1 7 که هک تر 2 نر

۱ 

 هد ۳۳۸ تی

 یهر و یه راب هدیامز وله رطاخح رب هل و یرات ضح لدغ ناخ دوم ناطاس هتشا

 . سالجا یناو یدلوا تفالخ تعاخ سالو تطاس تحن سلاح هدلاح ییدلوا

 ندهللفتم یدوا نکل یدلوب توق هجا هباع تلود ندنزوب كناشاب رادملع ندا

 یضراع سارب عاق هلیا یتاذ كنا ت و هقش ندقدلوا لوضفلاوب دص رب همشت

 ادا کد تا هوا نت تنما هتل ود ا

 ول ردهن و یدلتروق لصا تارطاحمو هناخاد تالکش« ردق و هبلع تلود

 یرلت رضحناخ دوم ناطاس ینعب یدلو یترادتقا هجردو لاح یبدمش هلبا باسا

 هدنورب و نوردو یدلوا قفوم هلهحون هنفد كنارطاحمو تالکشم ردق لوا

 هدب واک ندنراةح تاهو هلغمو ا روز هحش وب نالوا O و و شمشلز

 یدل E 0 یدیدج ماظن راد

 هسلوا یباقو كرلتقو سا رکا بولوا ندنالاح هداعلا قراخ یس ضوط یرلارو

 اول هو ررح یمسر ربغو یمسر رخومو مدقم نکل كدردا لح هبهفلاسم

 قیقم ید ندناوذ یلیخ نشبت هتفو لوا هقشب ندرلن و بولوا هراسو خمراوت و

 ۱ كقح بانجو زامهنلوا له هبهغلام اهنع ثوحسم داوم  رظن هنک ودا وا هدام

 .زامهلوب یفاش باوج هقشب ندکعد ردیسهصوصخم تیانع عونرب هدنقح هبمالسا تلم

 تاقرت و تابالقناو قحا بوبا هانتشا هدنتح كن هحورمشم تایاور كلذ ىلع ءان

 هت هنا زب یمارا یقب دلوا E ا و باسسا لصن یلاعت هربدقش

 لاوحا كنرات رضح ناخ دوم ناطاسو ردیسهفظو كرات لع یسارو

 ناشذ هاشداب كوس هن كناو رواشالکا رلهقفدو هدقدنلوا هعلاطم یسهبحرات

 ۰ رولوا مولعم یییدلوا

 اک فتا رو ز یتالصفت ضەب كن کلذف و و یتالوا كن هروب نم لاوحا

 . رونلف ی 1

 | كنىهاشداپ ترضحءهلباج فاطلا عاون ازمغی دلواقرفتسم هدن واه هباواه هناس یدمش
 . لهدا رارکت «یهالالظ بانج ریظاب یاعدو رادتا هندو رکش یاغبا
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 هنمیلاو ساب هدرحم لرکو هدر كرک هدنسارا یراپاءرو یراتلودو یهاشدابو

 یتنما و لاحنسح كنف رطینم هتندامو قافونسحو تلاسم و حاص نالواسسوم

 یرلههار تدومو تافاصم لاکو تحلصم تتفاومو كارتشا هدنراس نوحا

 هلل وبندنوم هک الوا مکحتسمو یوق هبنراوش هایسح قافلا یفادت وبشا ماودلا ىلع
 ها رخ یا یم كبار كاقک و یتسود لزا فرط هیت و تافرظ رپ

 شیاسا هکردبا دهعآ و دعو یروطاربعا هیسورو ناځع لا هاشداپ نیربانب هلوا ینمشد
 ودنک بودیا هرک اذمو هرباخم هناصلاخ هدداوم عیج نالوا راد هنیناح تبنماو
 هرک اذلابو كارتشالاب نوحیلاصحتسا كنهماع شیاساو عفد یضررعت هنوک رب ندن رلکلم
 . راهدا ثیشت هباسا ندا اضتفا

 a هتساکیا دوخایو هنر ندسدهاعم نتمخف نیتلود هدام ینکیا

 دهاعم هدنروهظ دصق ءوس هنوک ر نوسلوا هسا رولوایسغتق ره ندنف رط تلودر

 لذب هنصوصخ یفد عوقوزا ششم كنهنایصخ دصاقم هنوکرب تلود نالوا یقفتمو
 یتلاح حلص خنف وعفد یهضراعم نالوا روهظ هدز رس اماف بودا هله ءیعاسم

 نالوا موم رهظمو هسا زلوا رکر اکو دیفم یطسوت هدننمض كتا عنم رورضلا لبق
 هلا فرص ندنرزوا ییهاصخ تاکرح نالوا نوظم یعوقو هدنقح یخد راف رط

 قتفتم هدلا وا هسا لکد هفاو یرادتقا باساو یعاسم كنودنک کا عفرو عنم

 دوخایو كلام عقوم کی دلاق هلوا رو هدادمآ هلا هرو ه رح توق تلود نالوا

 ا ی و 0و رک د دخ ناد
 هلب روده نع الد هسا رادقم یفراصم كج دنا باما كدادما كحهلبرب و اغ
 ناتق رف هعطق تردو ى هعطق ىلا لقا هدقدنلوا دادمتسا هن رح توقو

 OE یراوس كس او هداس كم نوا لقا هدقدلوا دادمتسا هر توقو

 رارق هرک اذلاب هوا یماطعا ةعفد كرادادما یرحو یر نکلو هنلوا اطعا

 . هوا راج هک دلربو
 یصوصخ یسلریو ًادقن دوخایو ًانیع كتناعا ناتاوا رکذ هدام ینجوا

 رکسع یر یک یسفلوا دادما اتع بولوا هدنرابتخا دب كتلود نالوا موج رهظم

 هنلوا لاسرا هدنرورم یآ چوا تباهن ندننوک هبلاطم هدلاح ییدلما هلاطم امت ودای
 موم دوخاپ یب رح نالعا كنهئاص تلود هسیا رونلوا رابتخا هام تناعا نکل |

 راطیسق نغم هنس هنس نک د هنسداقعنا هلاصم تولوا راتعا ندنسادتا یضرعتو
 . هنلوا ادا هلا

 یرلب وط بسام هنددع رڪ اسع كج هلر و EE یحد رد

 بوللوااطعا ندنفرط تلود نالوا ناعم یرلهفبظوو یمزاول هفاکو یراهناخ هجو



e ۳:۰ وب 

 ماکنه ههموقم رک اسع قلتواو نامصو هراو رتاخذ ندا اضتقا نوجا یرلتانبمت |

 قلواحقمو كاب وللثم رادقمو سانجانالک هلب رب و ندنف رط یراتلود ودنک هدهداع

 ۱ ۱۱م یرهنلوا ادب ندنوک یراقدقخ ند رادود رک اسع لوا ءرزوآ

 قاعتسم هقسهب ندنویو هللا صیصخت هرک اذلاب هفتم هدما لوا ندنف رط تلود
 ۱ ۱۳۳۳ یا وه رقیق وام رک E لوا تلود نالرا
 . هبلبا لاصحتسا ین راتحارتسا باسا یی ریکهلوا

 هنیزاغوبحبلخ كرک هباقنود نالک ةناعا تلود نالوانعتسم هدام یینشب

 اد ندننوک یدورو هرلوص یحهدا صصخنو ناست مادختسالالحال لرکو

 هرک اذلاب یرتاخذ ندا اضتقا نوحراتانست هقدنلوا لامعا هنهلع كنم كرا
 ۳ کناتست ندا افا هده رک دادما وشاو هدا اطعا هلهجو یتحهللوا سر
 هنلوا اطعا لد هرزوا تاّنف قحهنلوا هلواقم هدنروص ینیدلوا نکم یسلر و

 ناعتسم یزاول ندا اتقا هد رلک مزال یمیمر كتب راهنفس امت ود هقش ندنوو

 كرها راهظا تبوعص هنوکرب چیهو كرهعا زوجت یربخات اعطق تلود نالوا
 نتلود هلماعم وشاو هر ولا ندن ران زعو هلاسرت ودنک هرزواتائف نالوا یراح

 راسو هدننمض هکرتشم تحلصم هدنساننا یتدم قافتا هقشب ندننافس امت ود كانتقفتم

 ءلرک یرایک لقنو كنج وبسشا بولوا یراح ید هدنراقح یرایک لقاو كنج
 . هدا لوخد ةعنام الب هتنرلنامل نف رط نوجا قغلوا مر ك رکو قمالشق

 هلهجو یت دلوا حرصم هدنسهدام ینکیا | كنهدهاعم ویا هدام یتتلا

 نالوا موحخ رهظم اعم هلا برو هر توف نالبر و هناعالالحال اعهتح اپ ادرفنم

 هدلاح ینیدلوا هفاک کما عفد یماحتقاو موم كنمشد یریبادتو یعاسم كتلود

 عقولابسح ارحم یو ارباب هنهیلع یتمشد كنقفتم ودنک هکمادام تلود نالوا ناعم
 هجو هاستوق راو ناکد هبهلاصم داقعنا هلوا نک كما ما هب راح هغجا ندقجا

 نعمهلس رق یسهفاسم دعب هدایز تاکلام اماف هللا تموادم هه راح هرزوا حورمشم

 لادحو ترح نالعا هغیحا ندقبحا هنهبلع ینمشد كنقفتم ندنفررط تلود نالوا

 ادادما تلود نالوا موج هنرزوا هنا لاحو عتتم قفلوا لامعا یسهعومت توقو

 هدلا وا هسیاهدنشهاوخ كعا رشکت ین رادقم كنه رح ايو ههر توق نالبریو

 2 رلدادما یحهرو قرهلوا هوالعو همممض هندادما یلوا كتلود نالوا ناعم

 ]هاو ترم as یک 9

 دوخایو تک رح یافنالاب لب راهعومم توق نتمضف نیتلود هدام یجثدب

LTD KIRA KS CRRAسا و  

 مزال یرلملا تردام هنس ر تروص كرلدادما نالوا طو رشم هد هدهاخم وسشا

 ( هد دک زا
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 . رل هما دقع هک راتمو ا هکدعا لیصحم یتنما كنکلاعو هحنملق

 قوه نال وا ناشسم ندنتغاحس قلغ وشاب ی راکدسا داسکو عفر هرلعوشاب

 هد رب ده ید و یواتسم یس هس ر كرلغوشاب هل وا تقد ندنف رط هرس هر

 فرط هی آ رات | بوط رادقع فرط كح ۵و مالاس ادتاو رل هبمشالاماللتس ۱

 ۱ یتفک و یداصتلایدل نراش راهرب و باوج هلا بوط رادقل وا حد ند رشت

 رالادنص ندنیفرط نوجا عنم ینعوقو وهسو هضراعم هنوکرهو ظنت هرک اذلاب
 . هنلوا هرات هللاسرا

 هسرح تاودا قح هوا دخا ندنمشد هد برام نیح هدام یحنزوقط

 . هلوا كركسع ناعاغ ندا ذخا هلطاب هعوتتم لاوماو كنج تالاو |

 اهدحاقحا راردراتخ لوالاکهنطب ر كنادهاعم ىج هل هدا باجما یراتحاصم و

 ررضیدا كن تاقوالانم اھو تادهاعم هلوقموا هک ردبا دهعت "هحارص هرخآ |
 تازابتما راد هنراحتو هنناح كلام تسماعدوخای قح هلوا مزلتسم یاراسخ و نایزو

 هیلوا لماش امطق هبهنسن كجهدا بترت ناصق و للخ هنیفرط یالعر عفانمو

 ا لسصحتو هاقو ینتعفنمو تنماو ناش هلرخا اهدحا رودقلا تسح کل و

 . رلاردا دعو نفر رط

 قاغا یفادت وشا یروطاربعا هسورو یهاشداب نامع لا هدام یخو نوا
 یایاعر تبنما لیصحت و ناف رط كلام تيمامت هاقو د رج لکد هایسهیعاد كلام عیسوت

 هرزوا قلوا رادم هنس هباقو كنهنکلم هنزاوم نالوا مزلا ههماع شیاسآ هلا ناسناح

 ندن راکدسا طر هلن كعا تسارحو ظفح ندللخ یت راته كانهراس لود

 سرا O ارع) هیدهاس برگ رف تیم مرخ اضخوا اف
 ۰. ردررقم یراکعهدا توعد هلوخد هقاشا وشا یحد نهراس لود |

 یداج رهش یسهنس ىلا زوییکیا كس كنب رج ع رات  هدامینکیا نوا
 یسهنسراسقطزوسدب كس كناسع ترضح دالبم یی ینوک یحنشب نوا كنالوالا

 ٠ هدافاهتیرارترپ هللا مات صولخ ییراهبرح ریادت ةفاک هکر اردا دهعت و دعو هدک راک
 یاو زاد هسدادتما تنه راحو رله دنا رادتقالد هلل یرلارحاو راعشاو

 دا رمتشم ی رحنآ ناسناح دحاو رلهلبا OSD یرلتس e هنط و رش

 ۱ هکر لیدر و را رفو هطار ه دن راس نات دهاعم ناتمسحف نتلود هدام یجزکس

 | ههرکاذم هلبا هراس لود هج رک | نیتدهاعم نتمیخف نیتلود هدام ی وا

 هدهمان دهع لواو یسهماندهع هاصم نالوا دّقع هدشاب ینوک یجنزوقط ثالوا نوناک



 و ۳۲ تی

 ترد نوا زوب کیا كیب كنبرح ےرات كاذک و تادنسو تادهاعم راس نانلوا رکذ
 یمهبوسع هنس زود زکس كس یم ینوک ی جز کس كن هف رمشلا ةدعقلایذ رهش یس هنس

 قاضا و و هرخوم دوهع یدنس هدهاعم نانلوا دقع ینوک یحنرب یمرکب كنترام

 رابتعالاب هنالب دعت نالوا ضراع قرهلوا عجار هنادهاعم رول ذم هدالاب هلا همان

 . رووا قیدصت هد هماقافتا وشا

 كمر و تبوق هدایز هنراقافتا وشا ناتمضف نیتلود هدام یحنح وا نوا

 هفاک ناسلوب هدنرافرصت و كلمت ریز كننفرط هرزوا ته ینیدنلوب ن الا نوجا

 . رلرولوا لفک و نماض یرکیدکب هنکلام

 هد ص ی دلوا نکم ثكتهدهایم و ناتمضف نتلود هدام یجندرد نوا

 ضع هلیسح راکزور لاوحا لد نامز دعب یخد رل هسیا بغار حس هظفح

 یسهلدابم كکراهماش دصت هقافنا یفادنوشا ندنفب دلوا لمتح یسک مزال یلیدمت كداوم

 كنهروک ذم تدم یدلریو رارق هنننعت تدم كننسزوقط قر هنلواراشعا ندننوک

 یصوصخ یددح كلرلهمانقافتا وشا هروک هنساضتقا كتقولوا هدک دنا برق یماتخ
 . هللوا ه SA هناتسود هد ناتدهاعم نتلود

 یروطاریعا هبسورو یهاشداب ناهع لا هما ةاشاییفادوشا هدامیجنش نوا

 ءدّشم لقا ندن آ هسیا نکعو هدأ ج وا راهمانقدصت بونلوا قیدصت ندنراف رط
 . هنلوا هلدام هدنداعس ناسا

 هلهح و ینندنلوا طارو طرش كنهدام شب نوا نالوا رک د (هعاخ)

 مات قدص مالعلا كللا نوعب یصوصخ یبهاداسم یراهماشدصت هدموق ص تفو

 ندق رط ماسقلا یدم رس هبلع تلود ا نوحا قلوا ماتخ یار د هلا ناناح

 وسشا هرزوا نمهلماک تصخ رو تب ر سام افق نا و اه هماننصخ راب

 ءیحلبا بولاق یضعم و موتخم هلا زب رلاضماو رهم ودنک و الماو میقرت كسمت

 هزهرط قر هلوا یضع و موتخم هحنساضتقم یس همانتصخر یخد ندنفرط هلایموم

 اطعا ههبلا یعوم ءیحلبا ةلدابم هللا كس هعطقرب ىع هرابعلا كن رف نالوا ماست

 روطسمو ررح هدن رلکسع یرلکدلبا هلداسم كنتراصخ ص ناف رط وب و یدللوا |

 دن نالبر و ندن راف رط امهلا راتشم یرلصخ ص م4تلع تلود یدعا هاغل وا ۱

 بولموط ربتعمو لوقم ید ندنمهناهاش فرط هموفص داوم دعل اف هحنح وم |

 ندنفرط یتیلود هسور ک هکمادام هلسح قلوا رهطاو یهید ینج هلوا تیاعر هیلاک

 تلود هبفلوا تک رحو عضو یک رب هنفالخ كداوم وسعا نالوا قیدصتو دات

 موبلاف ررح ۰ ردهابتشا یب کج هک هعوقو تکرح ریاضم یخد ندنبناح مهیلع
 ۰ فرمشلاو زعلا هلنم د رخ نم فلاو ناموا نیرمشع ةنس مرکلا لاوشرهش عباسلا

 ( یلوا ر



 af ۳۳ تب

 یا داو روطاربعا هبسورو یراترضح نایع لا هاشداب هدام یلوا
 كن ولهسنارف و هعلاطمیک کرک یایغک و لاوحا ندا نایرج هداپوروا موبلا یرابانج

 ماظنو نالوا رافم هتناقح لوصا هلبسهبعاد كلام عیسوت ینیم هعمطو صرح
 فوم هرزوا قلوا راج ود هنس هن امصخ تازواحو یداب هللا كنهکلم هنزاوم و

 یتالماعم نالوا هدهاشم قر هلوا یدوم هغلاق هدتعباتم تابه كلام عی نالوا

 هلر هظحالمو لما یدصاقمو تام نالوا نکرد هب هس و رج کلام صوصخا و

 دعب اف هلا ماقالا ییفادت نالوا دیدح هعفد وب و رادناب و رقتسم هدنس هاشداب کیا

 وشا هحنساضتقم توفص ماو تىح لگا نالوا راد دو م یاودو لوح ید

 ینح رط فان هناصلاخ تارا قر هلوا یراعندزارتحا ده تك راد ه همهم داوم

 كن وهسنارف هکر ونلق طرش ندنف طا رن هتامدقموشا رایدتا دع بجاو هت ا

 دلرکو یلوصح كنهکلم هنزاوم رک و لاطباو عنم ییدصاقم كلام عیسوت دعب امف

 تنما كکلام عیج نالوا راکرد یسهظم دصق ءوس هدنقح ندقرط ولهسنارف

 هریرب ییراتوق یسضعب كنابوروا همظعم لود نوما لاصحتسا یبابسا یتحارتساو
 هسور ولتمشح هدلاح لواو هسیا رارر و رارق هتکرح قافالا بوروتک

 ربخ كشراتلود اب وروا عیج كلرک و كنب راقفتم كرك یرابانج یروطارپعا
 هکارتشا "العفههناقفتم تکر حرب هل وب نالوا یظفح [رظن هللوصا لصا نوجراتعفمو

 ندقافنا یظفحت رک ذلا فلاس یخد هسلع تلود هسیا ردا تع نع یطق هجو رب

 كلام ةصاخ هدمه و مزلتسم ینلاح نسح كنا وروا مومعلایع مه بولوا ظوحلم
 مزال قرهلوا رادم یک هغلوا نوصم ندنرلهشحوم دیصاقم كن ولهسنارف هس و رح

 نالوا قفتم الوا هلبس هصلاخ تبنكما تمحو یس اعم هنلوصح كنیربخ رات | نالوا

 چیه دوخای و هدا مازتلا یتحلصم یاوعد كارتشالاب هلبرابانج یروطاربعا هیسور

 یتاعاو دادما نالوا روک ذم هدنس هدام جنکیا كنهمانقافتا یفادت وشا هسیا زلوا

 كنه رارب هلو و تعراسم هاطعا هنتلود هسور هلربا رحا اهماع اقتطت هنطورش

 کج هدا لاسرا هجاطایدل و ی تو تدم

 هلهست یراما ندنزافو لوماتسا راه راخذو تامهمو كنهس رح نیافس

 . هللا تقفاوم هنس هبربخ تاب كهيلاراشم روطارعا نالوا قفتمو تفدو انتعا

 جوساوایسور و هحع یهاشداو یروطارعا هس ور ولتمشح هدام جنکیآ

 هنزاوم هداوروآ رد هدنس كما توعد ین هراس لودو یراتلود هفراعاد و



 سی ۳۵6 قیح

 كلام 4 هع ص قوقح هلا اا ,تحارتساو او هنزارقتساو لوصح كنهکلم

 كجا ت گرو لی هان تومان نوساز لو رادم هنس هافوو ظفح

 هرتلکناو هسور نوجا مادقا قاف ھالا هد صا رابحاو قسضا EE هسلارف و هرز وا

 لوخدهنس هراد داحا كج هل هنلوا سر هدنس یرب ندلود رک ذلافلاس هاب راتل ود

 رانا كفافا یفادت وشا ید یهاشداب نامع لا نال وا یققتم ولواو رلهلنا قولو

 یتحاصم یاوعد قاف الا هان ود هس ور ۵ یمص تمهو یس لد یس رخ

 راعشا و راسخا هراتل ود ناسل تمام یرلب انح ~d لا راشم روطارم هعا ن < وا ما لا

 ران وعد وسشا یخد یرلت مضح نامع لا هاشداب و ردا هدهعرد نص وصخ كما

 بابا قجهللوا دع تبجاو یلاعا ندق رط هبلاراشم روطاربعا هدا صا رلرادحاو

 ۰ رانا مات داععا هننناطف و 1 كهىلار اشم نوجا سبد و

 ه هس و رح كلام ثااس تولوا كفنم ندکی نو مدقا ندو هدام جنحوا

 نالوا دقعنم امدقم راد هناصقو كالما ناک هدقلدون را نالوا قحام و كاسنم

 لاح نسح كنایاعرو تاعر هلهوحو هطورشو د وهع ی دلوا یواح كت هدهاعم

 عزا رقتسا كنادعاسمو زابتما یراقدلوا لئان دهعلابسحو بجوم ینشاساو

 راوحم قرهلوا لح هطورشو د وهع )۶ نا اتش یعل تولوا یزیامو تولطم

 ند راذف رط یرلناداموفو نادوق نواه یاعود و ناتعاو الو كنالابا نالوا

 ااو لسستو یلاصبا رامدا یلحالس هرات وردو یضاراو كالما نابلارام

 ندنراف رط یرلمداو هدوو نالوا یراطاضو ریدم ویسمناقلصح و تاطوک رو

 هرازاساو تفاعم كنلاهاو تافک صعب ولم یسقلوا فیلکت ىئ ثدح

 ERE زاوح تاقوالانم قو هر لاح یانم هقساوم نانلوا طب ر هدب راّم> و

 مدقا ندن وب هروک ذم «یلاها هحنساضتقم طورش و دوهع نالوا راکرد نتلودلا نب و

 لوالایناک هنازاتما عیج یرلکدلکهلوا لئان هدناوا یراقدلوا عبات هنیروهج كيدنو

 زو کیا كس لصاما رونلوا دهعت و دعو ند هيلع تلود فرط هرزوا قلا رهطم

 a رو ی كس ی۶ل ا رک تاعش a یر سس ترد نوا

 | هدهمانفاها وشا یدنس هدهاعم نالوا دقعنم ینوت ۲ یعنرب یمرکی و كا رام گرا

 0 قره وا مرا هر هبقح هدام وسشاو روف قلدص ی 5 شلوا جردنم طفل اطل

 ا كن هءاع تلود هدنراقح یسلاها هروک ذم ءیضارا نالوا كفنم ندکدن و

 ها هیس | ردا روهط ررص دوخایو یدعل ا ندن را رط یرلهعس راس و

 ۱ تاسمضآ یاها یرلسلوا یدصتم ینمم هننادافا كن سحاا یلود همسور هیاس

 8 هل | راحا هب 4 ال
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 ح را یسهنستردنوازوب یاب ان رج را هدام یحادرد

 هاشداپ هدننوک یجن رب یمرکی كنترام یس وسع هنس زوب زکس كیب ین جن زکس
 كل هدهاعم ناناوا دقع هدنس یرابانح یروطارعا هبسور هاب رترضح ناهع لآ

 فالخا لرک و ودنک كرک یرلبانج هللاراشم روطاربعا هحنجوم ین هدام کلوا
 هرزوا قلوا لفکو نماض هنکلم تسام كم ر وهم هعمنحم عبس رازج یاقعا و

 هدرازج رک ذلافلاس ارظن هنتاضیک و لاوحا كابلاتا هذه ةلالاو هلکعا دهعت
 تالاحنال وا ا هرک اسع ةماقا هلغل وا ندطاتحا ةمرال یس و هسور

 ردشفلوا طرشو دهع هرزوا قمافلوا هداعا هروک دم رک اع ردق هبحللوا ف

 تلود باقم هنتنداخمو تدوم رانا وشا نالوا دوهشم كنتلود هسور هحر دقت وب
 هسور نانلوب هدف رطلوا هدنراتماقا تدم هدهعسس وک است ی هس ور هماع

 لادتسا رکاسع نالوا نیت دوخابو لاسراو تعب یرکید هنیریو بلج یبافنود

 كنس راهنیفس كنج هسور قحهنل وا نسل نوجا ق لوا لاصا راخذ و تامزاول ر ااو

 * لا لت یازارورم نزا لو
 ۱ اسلات 1 ی رو هعبس ۲ رج نال وا ندم هعم هبللع ال فک دات شل

 روهه هلغل وا ندهمزال قلو ارامش و دع هدنس هاتم هعفادم دس هب هسو رح كالام ندن اح

 اا رادتفاو تب وه سک هلتهحو 4 یقحەلوا یفاکهسر ل هعق ادم طه 23

 هلا تاج اف ناطقو لقعت و كرد یرلت مضح نامع لا | هاشداب یهدلوا ندهمزال

 ۳ و ۱
 | یع E sS خراب ۱

 نتدهاعم ناتمخف ناتلود یوک یحنرب یعرکی كنترام یس هب وساع هنس زوب زکس كم

 تا هکلم تابه ین دل وا لئات رگ دم روهه هحنسح وم دام نانلوا دهع هد

 ناش یاضتقم كجا تنکم لصحام لذ هنصوصخ قلوا ردتقم هنس هاقوو ظقح

 ءان هنکیدلبا لغوت هلشهاوخ كملنا تاما یک ودنا یتحلصم همزالو یتناقح و

 هدنواهناشن نان وا اطعاهروک ذم روهج مدقا ندنوب هکردادهمت و دعوهباع تأود

 هدنضایرارقتسا و راتعا سک كلزوک ذهروهح و تمه هل دعت اقبطت ههم وق خد
 . هل ا تردا هراهظا یس هله ءیعاسم هنلاصحتسا تالئاسوو باسا ندا اضتقا

 هر یر و ندقافنا وشا نانلوا دقع هدنس نیتلود هذه ةلالا هدامیتتلا

 لیصح ویتعفنم و رخ كرکیدکت ما صو دضقم ند دادمانالوا طورشم تن واعم یارب

 هر TET ON طور 0 دادما یرار ۳ تن هنعم نا و كنحالماع ب ود ندع دل و ها یتنما ۱

 دهع نتدهایم نتمخف نتلود هلغلوا تلاحرب كج هدا ناصف و فعض ثارا |

 E تر ات كنبرکاسع یرظو یرب كنب وه رانا ك



 ندنابعر یتلود هیسور لصالافو راها فوتو لوبق هلبا هنامو تلع هنوک رب
 ند ندرانلوا ولهسور لصا بوللوا در ورک هسا راردا رارف راناماسم نالوا

 ههر ابو هبرح رک اسع نانلوا اطعا تنواعم یار هسا رولوا ردا لوق یعالسا

 es هدنسام ود هسورنکد هتفو قح هنلوا هداعا هنکلام كتلود نالوا ناعم

 كنس هدهاعم شاپ هدنراقح رلهلوقموا هدروکذم تقو ماتخ بوللوا مادختسا
 . هنلوا ارحا یسهدام یحنزکس

 یف هم بودنا دع دودسم یزد د هرف نتدهاعم ننلود هدام ید

 كن رابک شفلوا نهج نوجا كنج و یرلهنفس كلکب نوسلوا هسیا رولوا كتلود

 هفرط لوا یر ندلودو ریدر و رارق کمامر و تصخر هسدورو مرد لوا

 دهعت نتدهاعم نیتمخف نتتلود هدردقت ییدسا یدصت هدورو هلا هس رح تاودا

 ناسناح شیاسآ دک ات كرد دع ندقافتا یاضتقم ینعفد لدصقم هنوک وب هکراردبا
 . رلهلبا تعنام هلب رله رحم توق عوج هلکعا فقوت اکا ًارصح

 نالوا اغلاو عفللا یثک هدنس هبلامش كلام كنتلود هسور هدام یحزکس

 نوچ رارابستو لاصیا هبهدیمب لحاوس كننبرلاغتود هسورو یجرخ عونرب كنراجت
 یلود هسنارف هدرلانناوب ی زاخو دنوس ناک هدقطلاب رحم نالوا یسیرورض هاکرذک

 هسنارف نالوا قصالم هنفارطا یتلود هقراعااد هذه ةلاا "الاعفناو ًاراربغا هقافتاوشا

 | عقاو هبراحم تلاح هدننیب هسنارف هلیتلود هیسور كردبا البتساو طبض هلی رکاسع
 هنامدقمو هاروغ كنسروطاربعا هیسور ولتمشح هد هنس تطاس عاصم هسا رولوا

 هسور ناشپ هجور هدماب وب هياع تلود ةلباقم هتسعاسمو مازتلا ییدلبا راهظا

 دوخ ایو مازتلا یتحلصم یاوعد كارتشالاب هلتود هسورای هک ًاذلاب هلا یتاود
 . ردا دهعت و دعو هرزوا كملنا اطعا یدادما نالوا طورشم

 دادما نالوا روکذم هدنس هدام یحنحوا كنهللح طورش هدام یزوقط

 زو هرف هدا رم هدهنس تناعاملوقم وا هکرونلوا حاضر اهلهجووش یرادقمکكنهلام

 نیعتسم یی موج رهظم غلبم وشاو هللوا ر دقت ادقن هرزوا ییاسح شورغ رشللا
 هلاصم قرهللوا اد ندنهام یادتا كیرح نالعا یتیم هنلط كتلود نالوا

 ندنفرط تلود نالوا ناعم ناشپ هجورب هام چوا هم فیلختالب نکد هنیداقعنا
 مزال ارجا یبرلاضتقا كنم رهدام یز کسو یلوا كنهفخ طورش وشاو هنلق ادا

 طیساقت هن كد هنعفد كس ندا باما یتاعا هلهجوو هلام دادما هجرب دقت ی دلک

 . هل رو هلا هرو دم

 اعط بولینوط موتکم ندهریاس لود هفخ داوم وشا هدام یتنوا

 نر



e ۳۵۷ ge 

 مامضنا كنفرط هلود كج هدا لوخد هقافنا دوهع راد طقف هیلرو هتشررس

 هد دم لوا ندنآ هسا رولوا نکو هديا چوا یس همانش دصآ و هل وا زارا هلا ا

 . هنلوا هلدام هدنداعس هناتسا |

 ا
 یرامانشدصت هدم وقص تقو هلهجو یتدنلوا طب زو طرش كنەدام نوا نانلوا رکد
 قلوا ماتخ یا ریذ هللا نیبناح مات قدص مالعلا كلملا نوعب یصوصخ یس هلدابم |

 ر انواع همانصخ را ندق ر ط ماشا قدمرتب هلع تلود ا
 رهم ودنک و الماو مقر كسم وشا هرزوا نم هلم تصخرو نا یاضتقم

 ینیع هرابعلا کن رف نالوا ماست هزقرط قر هلوا یضعمو موتخم هللا زعرلاضماو

 كنب راصخ ع ناف ررط ود یدنلوا اطعا ههبلا یوم ءیجلبا "ةلدابم هلا كسم هعطقرب |

 یارابمخ سم لع تلود ینعا هوا روطسمو ررح هدن نکس ی هافاق# ۱
 فرط هم وقص داوم دعل اف هحنحوم كسم ناار و ندنرافرط امهنلا راشم

 رهظاو یهیدب ینج هنلوا تیاعر هلاک بولیتوط ربتمو لوبقم یخد ندنمهناهاش
 ا ر نالوا یو دنا ندق رط یلود هيو شاداب هام ال

 تکرح یراغم ید ندنناح مهبلع تلود هفلوا تکرحو عضو هنوک ر هقالخ

 هنس مرکلا لاوش رهش نم عاسلا موبلا ف ررح ردهابتشا ی کج هک هعوقو

 . فلاو نتامو ن رشع

3 

 3 نواه طخ نالوا رداص یاد هوا تداشاب یملح میهاربا ¥

 # ردبروص #

 نیساشاپ یملح میهاربا ممیش هدوتس قلطم لک وو ممهلا یوق مظعا ردص هکنس

 تقادص مولعم هرکص ندمکیدلیا فطلت هام هاکوام ماسنرا تمالس مالس ینس

 تلاکو ماقمو یمظعت رادص دنسم كناشاب لیعامسا ظفاح كفلس هک نوسلوا كموسرم

 هل رقت یرادتبا هناکرحو عاضوا ضعب قفاوم ريغ همش رش یاضرو قبال ان هیاربک
 هناراسناحو هر اق داص هدم هبلس EE کاش دا وا و رب دهن وا لس هلکلک مزال ىلع

 وربدیلهلوا رومام هتتمدخ ینلاغا یرحکی هقشب ندنفیدلوا روطفم لو یبس

 كمهنسلا ةطاسلاراد تكسو یتحارو شیاسا كللا دابع نالوا یراب بانج ٌهعیدو

 هحک هدارجا یتاش كنءصاع غاحوا صوصخاب و هدنراتمدخ یتنماو شمارآ
۰ 



 بولوا منوباه لوبقم كراوطاو عاضوا ءانب هککیدلبا ناوتو بات فرص زودنوکو

 تلاکو رهم هلبا هلماک تصخرو لالقتسا ندمغ دلوا دونشخ هلهح و ره ندنس

 مسج بطخ وبا هرزوا مومام ندنس ینس مەر روک مدلبا ناسحا اکس یمهقاطم

 هارک و یتنماو شیاسآ كمهبنسلا ةنطلسلا راد رک بوشلاج هناقداص یخد هدقلاکو

 کلام لالتخا عفدو تقد هنیراصوصخ یتحارتساو E كنسارقف هرشط

 هتتحارو هافر كهللا دابع نالوا ینابر ٌهعیدو هع ًعفالخ تاذ هلرب ترغو یس

 . سهيلا تردقم فرص

۳( 

 # هسور لدهلع ن لود فرط ات هن . رلهدوب و نادش و قالفا ¥

 * ردبروص دنس نالبرب و هنسحلا #

 یزوروم ردناکلع یسهدو و نادشو یدنالسا نطنطسق یسهدو و قالفا الاح

 جردنم هدماظن نالیرب و نوباه طخاب هدنسهنتس ید نوا زویکیا كم رهدوبو

 ه هناهاش دارا نالوا راکرد راد هنس هباقو كنءهروک ذم طورشو ا

 ناکدوو ندهلس تطاس تناح ءان هنن رلقدنلوا هعدقا ندو قام |

 ناطنطسف امهلا یوم هدنروصو یدنلوا تعراسم هنرلاشا ناک 6 كنامهملا یوم

 نومضمو تدوع هنتکلم فوت الب راهدو و یزوروم ردنا اکلعو یدیاللسا

 هب هراداو صا ناک کرد هب هحنل وا یضقنم al یرلتدم هنس ید هرزوا نوباه طخ

 نططق هلا یعوم E یدناق هبش ه رلود ه هوصخ یرلملا تموادم ۱

 ینکیآ كنيلوالا یداج یسهنس یدب نوا زوییکیا كيب نالوا یصن رات هد هوبو ۱

 ۳۱ یکم و و كنسل والا یداجیسهس ترد رک راک ندننوک

 یداج یسهنس ید نوا کا كم نوا صز را كلذكی خد هدوو |

 كتب رخ الا یداخ یبهتس ترد یعرکی زویکیا ندننوک یجندرد كنبرخ الا |
 ارظن هیاها نانلوا رکد هکیدلاق رلهدنا ماود هدنرراقل هدوب و هحتراو هننوکیجتدرد |

 امملایعومنانلوا اما هنا هنره یرلتاللصح ندنتکلم كرلهدو و تلرکساو وقلع

 یتلادع یاضتقم هلع تلود هلغماوا هیبت هنیفرط ید یراملبا مظنت هدنرانب

 نالوا یراح هنقح یراتکلم نادغ و قالفا هلضف ندنب دلوا شا افغا هداب وب

 هماقوو هظفاحم "الماکو اما یطرش نالوا راد هنندم كرلهدوب و :اصوصخ و یطورش

 یتومضم كدوهعو طورش هفاک دوقعم هاتلود هسور راسو كمر دتاو كما

 نالوا یقفتم یرارفو تس هرزوا تاسو صولخ هد راص وصح كملا ا رحا هلاک

 ( واتمشح زا



e ۳۵۵ قبح 

 هلع 8 . یدلوا شعا تاما هن رابانح یهاشداب و یروطارعا هسور ولتمشح ۱
۱ 

 هنفررط هلاراشم روطاریعاو الماو بتک هناهاش هنس ةدارااب هلومعمو رتعم دنسوشا |

 . یدئلوا اطعاو میلست "عمو هنسحلا یلود هسور هرژوا قنلوا لاس زا

 ۱۲۲۱ هنس ناعش ۱٩۹ یف

)9 

 * یتروص همانناس نمضتم رح نالعا هب هبسور #

 نالوا دوقعم لودلا نیب یرلتحارتساو لاح تنما كن هسن وم للم ورن دمدقت ام

 لالتخا رانلوابس هنخس و كنهربتعم هطااضو و فوقوم هنسهاقو كطورشو دوهع ۱

 تقد لاک ثنا ونع تداقح نا وک عیم ینبم هنس راقح هل وا یداب هب هماع لاوحا

 یراراوحمه یتاود ههسور قحا . رد دب صا یرلک هلوا فورصم یرااتتعاو

 عمط و یک دهعیی لکه دا باکترا هلمتروص بلغتو طلست امناد هنقحلود ناوت |

 كنهبلع تلودو روهشمو مولعم هناهح یسهدساف تو دصق ءوس هوج ولاب یخد ۱

aكلادتعاو تاعا مک ؟یدتا زارا 9 ° رزوا یساقحو یرادافو  

 نالوا لصاح و هام هلا تئاسا راهطا هکدر 3 هاماعم لوا تویملس ی ردو

 روتسم ربع هناسانش قح راصا يدلیا هلسو ها رجا هناباغتم عاضوا یلراوحم

  كنهسور هحنحوم هماندهع دوقعم هدنسهنس کت نانکسزوب كس هلحزا بولوا

 طورش كعرف هلرابش ولرد ولرد نکغوب ی هوکحو قاقحتسا ولردرب هنقح مع رق

 هلنا قوس ا هاو راتعا الع یاد فو تاش رام ا

 | ییدلیا رادتا هنسالبتساو بصغ هد هلاسمو هلاصم تقو :كمظع ماقا ر هلب ون

 تدمر نکا مانا سم قاقحتسا ورندمدقنام تەل تلود هنقح ناتسحروک و

 | وزن دقسا و یاکلا رک تمام هرکس ندهخادم لا نوک نوک تا
 | تلود یراس ولسن وق کیدلیا نسل هد هسالسا كلام و ییدلبا یس هلاخدا هطض

E JEایم لا با شب و کس دال راوط ناشوا قیال  

 ناب رادان دیش هد هلا تراح ادافاو "الالضا ی و رفاو ىق نداناعر نانو

 یرلدغاک هتناب ید هدیناقاخ كلم نوردو لق هنب راراید الا باکرا هتسرل هنس

 وللثم یناحصتسا ااعرو نیافس هلساطعا قارب هتیرلهنفس كس رلهطا زکد قاو رشت

 هام ءوالع هدر و ر ها هیلغ تلود امدقم تولوا مناحت هاو

 ۱ ینحهلل وا دب او اد اه هد ر جا رو نان وا E 0 5 ندنداقعنا كفاعا نالوا

 تاوهس هبلیسو هداسف میمعت مات ین هدیدج ُهطبار لوا 9 تل ود نکیآ لو |

 هنفح هبمالاسا ثلاع تولوا ندالاح مر تی یلالخا ك ا هزاربش تلاخو



e ۲۵۰ ری 

 ب رص E هناطا مر كمر دتا ادم هلناغرب هدنحا یلم كنقفتم دم هلا داتا

 یتیدلوا اهرو ناعم ۱ او ر اعا تامیمو دون و اوغا یا

 هنلاسراو راما هربخ قر هل وا هعفد را رکلای هند رکسع نانلوب هدندناح ساله و

 هدکدلر و یلاع نامرف ندا اضتقا یواح ینذا "ةمرح هقافنا یشان ندکمنا ناذبتسا

 طیض ًاربج یتسهعاق هرقاناو جارخا تامهمو پوطو رکسع هتناح ساف هاکان

 هدنداعسرد کما رادتنا هدصق ءوسنالعا هلسئادحا تاماکحتسا هدلاحک و المتساو
 قم SiR تاکرح هلساطعا ر رق یرخا دعب ة SN عقم

 ن الایلا كر هریو باوج هنوکررب هلیتروص باتتجا رابره نکیشفلوا اعدا یفد
 هب هبععروص نالوا یلصا بولطندقافنا هلصوصخ و ییدغا ارجا ییهقال هبضرت

 هراتروص قج هلوا دع ندنلسق اغلاو ضف یقافنا دنس هللا تاکرح نوک انوک رباخم
 یروهج هعمتحم ةحس رازح نالوا علا هب هیلع تلودو یندلوا شعا ارتحا یخد

 یاتسا هاردر طورشلا تح كنتلود هبسور ادعام ندتلافک و نامخ هدنقح

 ندنف رط هسیاردبا اضتقا قفلوا رکسع عضو هحاا یدل هروک دنروهجو نکغو

 ندنفرط یسلخاد ماظن كروکذم روهجو قفلوا نیست كارتشالاب

 هد هسور کا ندطورش یاضتقم كلربدتنا ارجا هرکص ندقدلوا لوق

 رکسع هرزوا یهاولغد هنسران ورد قرهناللوق یک یحوصخ كلم ینهموقم رتازج

 ص وصخح ین هیاخاد تاماظن و نناوف شنل وا بیترتو رب رحت هدقروب هر و یلاخدا

 ۱ 0 هدراوحو تب رق هر هعس را زح رظن 5 ندا هاتف رعم E کیدا ثاعا

 بارا ہل ذاا رکيم ہدنلالضاو باج الجو ابفخ كنسلاها یرلاضقلبامور ناک
 لطعت بونلو هدنلاوطوا كردا ناحصتسا یخد یران دا احتلا هف رطل وا ندو اقش

 9 ات رشس اما لع نره صیصخو ن رومام نادا یش هناداسف
 كنهلع تل ود هدنابرا+ند | روهظ هدایوروآ ورن دندم رب و ییندلاق قاش یرلکدع |

 ۱ قلفرطس کیدلی تاعار هلا تقدو یرحت لاک هنقح نیب راع لود بولوا یمزتام
 قلوا فورصم هدنقح كنهعمتح هعسرتازح زکلای امدقم هلب رکف كم الالخا یتلوصا

 هن رلهدعاق قلف رطس یرلهنفس كلك نالب ر ر و تصحر هن رارو مند زکدهرق هرزوا

 راث وعم یی دا لاسرا ًافخ ندرالع راسو قادوبنراو رارماعطقسال هلبا رابتعامدع

 8 هرکسعییدروتک هلبا هموقم ناف یتارفن ییدریدتبا عامطا هلیتفرعم
 تنطلس لصالاقو كملنا نصت هسرزوا ایلاتا نکیغوب یربخ واع كنهیلع تلود
 جارخا ندتعاطا ةرتاد هشت راث وعىم یا ینولعاط هرق نالوا ندنسایاعر كهبلس

 رک ذلارامو ی دلوا هدندق ارحا نوک ا اولا قجهلوا عاز , ءیداب وللثم كما |

 تادآ هدرلهبنم كملنا ارحا هدهنطاسلاراد سه 1 رخ وم ینسهدام تاره رب رحم " ۱

Ca) 



g~هک ۳۱  

 نوک انوک و  یساطعا هتناب هدنراتکلم ناده و قالفاو کیدلبا خسف انلع یلود ءربتعم
 ناتکلع بوبلوا یادحو دح كنساياعر ییدلبا باحصتسا هل زاربا هبهاو راذعا

 هلخادم هتکلع ءرادا یراسولسنوق ردا دع کلم ودنک یاش ییتموفم
 هتسراهبلع اياد كراناعا تعمت هنساضر ندرلهدهوب و ییدلبا صن كتهیلع تلودو

 تباصو مازتلا هجراک شا یراندا تغرو لم هنراودنک و توادعو تیاکش
 لات: یمرو وا عدد و ند ەل تلوخ فرط هد روزت نم ی نکا
 یدصتم كنهموقم تلود قرهلوا طورش ریافمو ییدلبا تک یهلاحتسا هح رد

 رفس جتنم قرهلوا دع هدنمکح دهع ضا یر ره كنهر ؟ دم داوم اوا

 ۱ ولردرب اشاح قفلوا لمحو ربص راتخا ندنف رط هبنس تطاس نکیا بجاو قلوا

 هنساپاعر نف رط و ازارتحا ندهللاداع ءامد ٌهقارا درح بولوا یشان ندنفضو زج

 ۱ غيل یس هدنمیظنت هرزوا هجو یتیال هللا هرک اذم هناتسود ك هدامره " ةقفش

 ندنساضتقم هکلم تحاصم توحو هسلع تلود هحدقا ندنو یک ی دوا

 هاسهلیسو رابخا مدع زکلاب هدک دليا لزع ییرلهدهو و نادش و قالفا قرهلوا

 هددعتم هوجو ناخ نانو هدءوب و هدقالفا اذهعم بودیا ارتجا هیاعدا واهسور

 هسنلوا راسخاو رضم یرخات تعاسر هلسس یتاها نالوا بوشاققحتم هلآ

 ندنفیدل وا هاظ ینج هلوا بس هداسف هدایز بودا سکع ه ودنک ندلازمت لاح همه |

 ۱ هدهاتسا هد نرو ص تدمر نکشفلوا لاح هدافا هناتسود هدایدش تقع هب ولهتسور |

 لب دعت هدناب و و هداعا ندق رط یتلود یتساها كرلهده و و یسحلبا هسور مقم ۱

 هب د وع هامشاط ترافس ندنداعسرد هسا زفلوا ارحا اللحاع قرهشلوا هب وس و ۱

 هبس ور هدانا ییدلبا انا و نالعا BY راح و اہا ًاعطق یک ودا نوا ح

 نظ یدلبا ذاا هللسو یحوصخ و قرەلوا یعاص رفس هب 4 لع تل هد او

 هسیا رول وا هدعاسم بولطم قفورت هباقا ردقوب یعارصرب یربغ ندنوب نوسفلوا |

 یا هدافا امسر ود مردنا رب رح لاحرد ندمغب دل وا رومام هب اس هرلد ودح

 یکحفدا اجا رەس نالعا لمس و لصا نعال یلود هس ور یهداموب د رح هدهسا

 ندنرداسم هباعدا قحربعنم هلا یعاظعا كن زج صا هلوقمو و نقى هلع تلود |

 هبلع تلود یخ رعل باس ةد ارحا ی دصف ءوس نالوا ی ربمض *یونم یا

 كنهيسور یشان ندکعا نطف و عالطتسا یغیدلوا ترابع ندکعا لمحت هنیرزوا

 هنشهدام اقا هدنتمض قمالأق لح هسراذتعا یرادقم هرذ هدندنع ی را ود ابوروآ

 لود هس زا وا تم هم وق ص تلصد هلا بی رقت وو یدا شلرو اضر هها رکلاعم



< ۳۰۲ j 

TT ا ۳ یو ندتموصح نالعا هب هباع تلود باح هلر باخ نت ۱ 

 قحو یاس نکا  SEروت س رطاخ الصا یم مرح هل ود هع سه دعاوقو

 یقاها هطارو تافاصم و ۲ هزاربش هدهناسم هد ر ور یا قم يا ند وقص هدام ۱

 ه همالاسا دودح ناک ات e هسور هدماکنه یی دلوا رارقرب و قاب تالاومو

 كن رلهعلف نتوخو ردو یسلاها هرناقاخ كلام هفاک هدسنا واو یدعت هداهماب

eا هوج ولالکنم اداعا هطورشو دوهع  ELS 

 ا هتموصخ یارجا مای یتنماو نانیمطا لاح هل وک وب ۍزاهد رک رس هموقم

 واو طد كنتموقم نیتعلق هلآ یلامعا نوک انوک سیاسدو لبح قلوا

 ین دلوایانم هج ردن هللم قاقحتسانالس وط ربتعم و ی ص ۳ یسلوا یدصتم

 هم وڌ ص تاو نوهطتادم و 1 کیدلر و رخ ولردر و 2 روهظاالق

 هدام اشا یسودنک هغدنلوا لاّوس ندقرط یسحلا هبسور مقم هدنداعسرد

 هلروط هرزوا تر رم اما اصتم هے شا ڭا اعشا هنف رط لود کا رحا ناح

 يلوا یروم كن یکسع هسور ندشنلوا شغا راتخاو زر هم ید هنا

 توشوا 4۶ نت تاس 0 یقرحو سا شور ر ی دل وا ی ناو لدن ا

 کا هدافا را E و رخ ر راد اکو هتک ید ندقرط ییلود

 رکسع هب هی السا دو دجح 1 هروک دم تلود هعفد وب EE م

 هدنروهظ یرخ ییدلبا طاست هکلاع و عالق طبضو یدعتو ضرعت عاقا هل راما

 تعراسم ه هلباقم هللاربح هربح و قوا عفد ندنداعسرد یسحلبا هیسور فقوتالب

 تبناقح ٌهعلاطم كما هظفاح یهللاداسع ندهرفس دیادش درج نکیا بجاو قمنلق

 یلود هیسورو راعشتسا ندموقم ءیحلبا لاح تیفک هدصا یادتبا ینبم هنساما
 اب هسا زالوا چیه هللم و لود و ردا کک هح ود هد رفسو حلص

 ءیللا بونلوا رابتخا تدمرب لاح هانکتسا هیروصت رايا تیاعر هلا اب اح

 ا ر لکو یزج ردق هرو ص نوک زونوا ندضرعت عوق و هسیا هبلایوم

 هبلع تلود توا ناس هنسنر یربع ندناوج ییدلوا یهاک او ربح هن وک رب

 2م هکدتک راظتناو فر قرهلوا لادتعاو تساقح هج رد یاهتنم ند رط

 ۱۲ مان نوت یسهد رژ رس یرکسع هنسور ید ندفرطرو یدلوا

 ۱۳ت تراع ندهدیدع ءراکماو دسافم هتناطاضو داضف كرات للامور
 كلم نورد هلا برق وو طالعت ید یمالسا لها هحنلطا مز هللاسراو رشن

 | دودو یحهمودنا باکترا ت لودر والنم كما املا قامشو هتف ت هدسناقاخ

 هسور ندف رطر و کیدا رادتا هب هه و رکم عاضوا ینجهمل ون یاشما هدنل ود

 (كیرکع)



۱ 
ٍ 
1 

 نددؤلا تدکم نمشدر هلو یشان ندکما نا یرواج وا ل ع

 كجەلكەعوقوو هرلناق كج هک و دو یی دلوا هدد قح هلهوحو كن هساع تلود

 هک Wo جی

 ا وناقو اعرش نولوا یتحو تنایدو تمذ ٌهضب رف كنهممالسا تلم ماقتنا رات ذخا

 هادعا تلوص عفد هلیسهمنادمص تاقبفوت كراهف مقتنم ترضحو قفلوا رفس نالعا
 تعراسم هلامعا هادحم و هنامدقم یتسهلماک وق كنهباع تلود یرحو یر و ترداىم

 چیه هیلس تنطلس هرزوا ییدنلوا ناو طس هدالاب تروصو یرلک مزال كما

 بلغت دنا كنهسور یلادتعا ییدلیا راهظا هده یح همه دا لا كل ودر

 هلغلوا راکشآ کیدابا رابتخا یرفس ندنیدلوا جتنم یهدناف یربغ ندنسیدعل و

 قاشا دهعو طورش گم اه یشدلوا یتلود هسسور قحا باس هبه رق س دادش

 تننما رادم هنوح تلودر چ فرط هم وقص و5 قرەىملوا ریتعم اه ملات نا

 هاراتلود تسود هل نالوا راکشا یراتنافحو تفصن شدلاف نشر قح4وا
 ردق مو الماو رب رحم همانا وتشا هلا مزج ینحهلوا یر هنافصنم هد ین

 هلتهح قلوا نده رص تاعوفو کیدل كاع یعوج كداوم نالوا طس هدالا

 یراتل ود یرلتروص هعطق رر "اعام هب هدعاق و مر د رح هدهسلا یغنسم ندهدافا

 . یدنلوا اطعا هز راتسود یرایحلبا میقم هدنداعسرد نوجا كلردن وک هفرط

 هر
 ۱ * طخ نالوا رداص مو A زاد رس كیاشا جها زا یخ 3

 %3 رد روصنو اه 3%

 كناشلا مظع هللا ترضح نس میش هدوتس قاطم لک وو ممهلا یوق مظعا زو 2

 یهانتلاسر بانج تساحور دادماو یکتسدو روا هدروما ٌةفاک یسهلا قبفوت و نوع

 یوذیالکوو املعو ارزو نوک نک نوسلوا ریهظو ناعم هلالها ترضح تناعاو

 وقسم هرزوا ییدنلوا نا هداروش سلح نالوا دتع هالاحر مرافاحواو مارتحالا

 تادح رسو همهللع تاود ؛یخارا هلفغلا ىلع بج وم الب و دهع ضه 1 خیس شا

 ورندهنوا ها البتسا هنسرلهعلقردنم و نیتوخنانلوب لفاغهدنحماو موم همهس و رح كلام

 ندروناعرش لبق ینبم هتک دلباراهظا هعفد یتاخ و دصق ءوس نالوا هبهممالسا تلم

 معرف ی دهم اهرش د و و هط ر یارک ناو
 ناعموندا راو ندمدع یزمهلج هلغلوا شلوا هدادرارق هلباارا قافلا بولوا نبع

 نالواتیرشو نید بحاضو ماحرتساو دادمتسا ندهللا ولوا لوا نالوا نام ند

 ند نمدنفا و هىاع یلاعت هللا ىلص ییطصلا دخ ترضح مریمغم زمتعفر ببس
 سس

 ( تدوج جرات ) 4# YY ¥ 6 نما دلج )



f ot = 

 ۱1 ورارف همرغس هنیرزواولوقسم ادانتسا هههلاترصن و نوع یا ۷
 بولوا مولعم ههلح یتاهاو توادع نالوا همالسا یاضم هضم یعدق كنولوقسم
 هللالسسی هناعا لهاو برح بارا هلغلوا شما اارحا یتاخ هلهجو وب یخد هعفد و

 هنیرلودرا رکسعرس .الجاعو اعیرس هرزوا یت دلو رارق تولوا مزال ازغو داهج

 هسهاو تنمسم هاسنیلاعلارخف ترضح یاوتحاتداعسیاول هرزواكمرب و تو

 لالقتسالا یس ندشدلوا شفلوا ترشاس ید هنسرت یحارخا منویاه یودرا

 هادخ ترضح نالوا رداقو ضاسف یروما هلحو ردمسشلا صن مرکا ردآ رس

 مراولقاح واولاحرو اماعو ارزو نالوار ار هدنند اوب هلکتسو یتسبودنا ضروف

 یراتکلعو ماظعدادجا مدلی اتناما هنتنادح و كهللا ترضحینسهلج ینداو یلعاو

 هلیکل رب لکوک و ارجا ینهیمالسا تربغ كنبرکسع فونصو ولقاحواو لاحرو ارزو

 رفگ هل راتناتمو تام هدنسوشراف نمشد هدنلوب نیم ندو تعاطاو ارا قاق

 تقادصوتناید نالوا موزح ندنس ینس مهروک ردشملبا ریخست وریهطت ندتلالضو

 برق ههرفک ندلازمت بودا ماها نامرد نماد هحنساضتقم تو بلق صولخو

 دادما نرد هزع راشادن رق نید نالوا هدکمنا ازغو هلباقم هدکلام و عالق نانلوب

 ۸ ۶ تامهمو تاج ندلاظم یایاعرو تروق هرادح رس هلنامهمورکسعرسو تناعاو

 ارزوو تریغ هلیمکت ندفرطرب قرناق هزودنوکهجیک رکا ذاب یهیرکسع مزاواو
 ندیناحرب یرلن دیااضتقا ییاحصتساهلع ون اهی ود را ك رکو یلاسراونیعت ندمراقاح واو ۱

 نیرومام هلج نیزسکمروک تقو هل زيه كم وياه یامنود بودیا رومامو باا
 تردقم فرص همانا هلبولق داحاو ظنت هرزوا كلالقتسا یاضتقم یی رفس مزاولو ۱

 تئاطا وتواخرو فیطاب هاش ال یران داروهط ییلرار هدنسوشراق نمشد نسهلا

 ۳ رم لامتقح نسءربو ماظن هلال هضوصخ یه نودما بیدات یراثابنا |
 . نما هلا ناسحا ترصن و زوفو |

(1) 

 * یرلت روصنو اه طخ نانل وا هدىشکەنس الابل ا تحح ال ر و هرلابر وز# ۱

 ( تح تروص )

 هلعتل ود : هکردلوا باستا تقشح ریطست ثعابو باصت تعا رش باتک رب رح بیس

 ضع ند و رقم داتلود لاحرو نواه نوردنا صاوخ هدهمنایرلا باما ف تماد

 هدهملع تلود تامدخ یراقدلوا رومام مدقا ندنوب رلهسمِک نابلوا شیدنا رود |
 . هرثک ملظم هایمان دیدج داریاو همیظع تعدبو قوبسمان یلثم هلیریبمت دیدج ماظن

 4 ثادحا 1



OF ای 

 دیگ ۳۵۵ مس
 هښا یرب یه هلبا ثاعبنا هنیراتهافس یارجاو عفانم باج قحا یسهجی و ثادحا
 یراصن لود یخد یهلاع تلود هقش نددسله هه رفک یتراروما هفاکو هسالاو

 تاحوتف اونا یدق زا كن ەبلع تلودور دکتینملسم هماع هلهج ولواو عاحرا هنیدعاوق
 ۱ ريق یرافاحوا هلا نالوا یربسعمو لوشم هلا هباح تامدخح یفاشضاو اع

 . لافغا هلرناس هرونم نساح ضعب ییراترضح ناخ میلس ناطاس قیاس راکدنوادخو
 ۱ هل وصح دا ی رلهف رخ ضصربادت نالوا ترامع ندن رلهمناسه ضایعا یوم و

 | یرااغاهمماع غاحوا نالوایراشکتربغ ےدقزا كنهلع تلود هلی رالوا شملبا لاصیا
 ۱ ندهماعتل ودلاحر مالعایاماع هما و ماف هلسهصلاخ تس لع حالصا درع یتا رھن و

 راکدنوادخ هرزوا نوناقو عرش بجومو مابتلاو قافتا ماسنا تقادص ناکرا وا

 لالحاو تخت یارب SO لاو تست هو عطف ندنرات رضح هلا راشم قداس

 زمهاشداب ولتمظطع ولت ردق ولّساهم ولتک وش نالوا لاماو 2 یازفا قنورو |

 نیذلانا ) هنب رلترضح ناخ ديما دبع ناطلسلا نبا ناخ ییطصم ناطلس نمدنفا
 یومتیاقح هه رطو نونسم هجو ( مهیدیا قوف هللادب هلانومیاس اما كنومیاس

 قخاهفا و ففاهمف رم ان سا هب رف كلهن نااند را اداو ) تولواتعم ءیدایادم هرزوا

 اعابس یخ یک زارسا نصف تما J a لوقلا اهیلع
 ىراس وقع ةه وروهقمو لوذخ هداند تلودو ند وخ رک ذلارامو روهظ بز
  ینیدلوا رود ورت د دمر هلع تلود یاعت هللا دمح بولوا روش مو هتساو

 لومت رغ هتمهلو ربصقت یرلتک رحون كنهماع غاحواو لوصوم هماظن نیسح

 ردشلوا لوقمو ربتعم هدنرادنع مالسا لها ٌهماع كرکو هدهناهاش دزن كرکو
 ءاهتفلا) هکهدام یرلکدلباساقلا مازتلالاهجو ىلع كنهرعاع غاحوا هلبوبندنوب قحا
 یراماست را تنایدهم زال ید مالعا یاملع هرزوا یدح تعالب ثیدح ( لسرلا ءانما

 ضمب نوناقو عرش فالخ ندتلود لاحرو مایق هرکنم یهنو فورعم سما نالوا
 طل یتساعدتسا یراملا ماعهاو یبس :E یقح هک هدقدلوا نوع ور شات رک

 هنراتقادص ءدهع وربدهتوا یتارفن و ناطباض ید كنب رایدنک هرکصندک د لیا ماعاو

 ورن دهتوایسر یهبونع |هلخ ادم ه هباع تل ودروماادعامندن رلهمزال رومانانل واهلاحا

 هدن راهناقداصتامدخ یراقدلوا رومام هرزوا هصاع غاحوا هدعاقو هرهاز تعب رش
 یس لوا طاصم كملنا یراپ رهش یاضترا لسکتو یراب یاضر لصحو ماف

 یراتماقتساو قدص هدنرلراتفرو راتفک ویو مازتلاو دهعت هنب رلکج هديا ماتهاو
 فرشلا هاب فرط هکدملا روهظ تک رح عضو هنفالخ بولوا رادیدب

 ندنرافرط مارتحالایوذ ناطباضو مارک یالکوو ماظع یارزو كرکو ندناکولم



 ی هرذ رادقم هد رف 9 ندندارفاو داحا كركو ناطراض دا رک و سم صوصح

 ولتک وش راعش تلادع رایرهش الوا هنکج هبا هج وت باقعو شنزرسو باتعو باطخ

 سگ ۳۵ زی

 ىلا هقالخ هللاداخ ناخ ییطصم ناطاس نمدنفا زمهاشداب ولتمظع ولتاهم ولتردق

 ندنرف رط تلرنم تقادص ناطاضو تلود یالکو ااو یرلن رضح نازبلا مون

 تا هرروا دقع تماقتسا دهع وو راکت داپ یهللا لوسر دهعو هللادهع یخد

 دل راسیسالابو راوتساو تباث یتیدلوا راث ۷لاییطق لالا مص نع هنفجهلوا رادباپو

 ولتلضف واتح امس مالسالا خيش الاح یلیذو رادمز هللا راث تمارک نوباه طخ
 سلحابرضاح و اشابیسوم دیس ولنف وطع ولتداعس ماقملاع ماقمعاقو یدقفا هللاءاطع دیس

 داب الایدبالادجالب وعازت الب و رادقورهاب راعاخو اضماكنتارضح مالعایاملعراک |

 هنس راملق نواه ناو دو هنس أع شا و لحس هد هع رش م كع ںونلو لمعلا روتسد

BE E لیمکتو دی 

 فلالا دعب نا نرشعو نانا هنسل لوالا برا رهش

 نواه ] طخ تروص #

 روظنم فرح فرح هربتعم طبارش هفاک نانلوا یطسا و جرد هد هبعرش تح وشا

 ماقعلاع ماقماقو مالسلا هماس مالسالا خيش ندا اضماو متخ ینابذو مهناهاش مولعمو

 دنس وشا هکمادام : هکردشلوا مهناهاشداپ لوبقم هلبرلاضماو متخ مالعا یاملعو

 هرزوا یرلدهعت یاضتقم هلتاعر ندنفرط مرالوق یرحیکب هطیارش نالوا هدهربتعم
 ماظع دادجا بوبغا هلسخادم همهینس تطاس روما یک و یزج هرکص ندنوب |

 تعواطم و داشا همه اهش نامرفو صا هدص وصخ رب سه یک یندلوا هد رانامز ۱

 كناشلا مظع هل نداراو ندقوب یرالاع ید رلهدنا تعلاتم هدلاحه هنس راطباضو ۱

 كن رات رضح اهاکزا و تاولصلا لضفا هیلع زی ربمغیب یرورسناهج ییاوینک اب مسا

 ندمیهانتفالخ فرط كرك نوجما صوصخوب هکمردبا دهعت هلبا داب یک نبات حور |
 د رف ندن را رط ماف دا تلود ناطاضو ماخف یالکوو ماظع یارزو رک و

 ۰ هل وا لوسمو هدخاّوم هدتف و ا = هدي رفآ

(V۷) 

 ۳۱۱۱ ةر كنار یافطصم ناطاتب#

 * ییروص كنو ناه همان #

 ب ےحرلا نحرلا هللا مس زم
 كاللاكلام دج مالقال نانفا هب عوض ھر یلعاو مالكلا ناڪ و ررد یل اعا 1۵

 ( توکللاو )
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 رغلادناقلسلاو میارمشلا ظفاحو لسرلاو ءاسنالا ناطاس ىلع مالاسلاو ةولصل او اللصق

 كلاملا ةداعس مهدضاعس دطوو نیملسلا دالب نكاسملاو نك اسملا ةمالس مالسالا

 ساقلا اھف ع ب بط تبطإ دم سافت یدها نال E بصّما هدراقلا ةد را ولا مراكملا ۱

 ِ ناسا نم مایا تاروصقم اهل ةرواح دنع راغی و نانلا ءاروح اهنا

 نم قباو ردقلا ةلبل نم ىنا قایتشاو لصافلا ءام نم ىفصاو لحنلا نج نم صلخا

 كلام ناطلس ر الا مک لا دجانلا دنصلا و غالا نعالا دج املا خ الا ىلا لواطتما یهدلا

 × تدب ال مهراید لوح تربك # اهربهامحم برعلا لابقا لاقا ةلقو اهريف اذح برغلا
 قوس ماقا ىذلا ءارغلا ةعيرشلا وقت ماقلا وهو * قرشم اهف سلو سومشلا كلت

 یناغلا مانا ىذلا ءاضسلا ةلملا د ودل ظفاماو ءازغلاو داهعا قاس ىلع ىلاوعلاو یلاعلا

 اذا * ىلعلا نوصت ان وصح تين * ءارمسلا هحامرو ءاضیلا هفويس لظ تحت ىناوغلاو
 عرفلاوهو *م ركلا هايم اهیف قدانخ × اهلوح ىف لدعلا نم نوصح # مدهنا مانالا ءانبام
 ةسنانکلا نم لسنلالسلاو ءامسلا ىف اهعرفو تباث اهلصا ىلا ةيناندعلا ةرحشلا نم ليصالا
 ىلعلا سحت سن * ءاضغبلا نم ءادعالا رودص نكتام هللا دب هجر یذلا ةنانكلا
 ةيضررلا ر اما رثأتسمو ةيو اعلا ةيولعلا بقالا ثراو # ءازوجلا اهموجن اهتدلق * هالع
 نکی نم ٭ لاق ربغ تبیلا لهالا بح لاقم لاق نیح هانع دق ساونا ناکف ده وضترلا

 ک افص × هقناف اقاخ ىر ام هللا * رختفم هدلا ےدق نم هلاش ٭ هسنت ناح ایولع

 » روسلا هب تاج امو باتکلا مع ٭ کدنعو یلعالا الملا متاق * رشلا اهيا کافصاو
 ٭ براغ رغ ضرالا قراشم ی مهلدع راهتشا ءوضو تراغلا كولم ةلالس هفالاس

 اوباصا اولاقنآ موقلا مه × لوا ةياهام اف مهلواک * نکیزو اوداس مالسالاف لیلاهب

 | فالخ انمج یذلا لحاف توربطاو ءاي رکلاو ةمظعلا بحاص رکشو توکللاو
 ۱ اناضف یتحاتس«یش لک م انا او او اش ازنعو ض» ىلع انصعب عقرو ضرالاف

 الو "لاحا اهیصحت ال اهانددعنا ددعو ددعب انیلع عناو الیضفت هقلخ نم ریثک یلع

 أ كل زاتحالاو هدرا اا هرد ا معانغلا هدهل زارح للف ندحوملا ن» كنلاملاو

 | ةرواحم دنع راح همیلس 0 سلا رع یدهاو ابهصلا حاورا اهتناح ور حاب راب حاترب واصلا

 ۱ این لا و ناندع لسن نم ىفنطصملا نيلاتلاو نيلصملاو نلحلا ماماو نیلجحما
 | ءالعا ىف اودهاحتو داهمعا قح هلا ف اودهاح نیذلا هبااو هلآ یعو ناط لآ ن
 "اما هترضح ءاربغلایف مج مو ترتب هر شط جام دا ها یل هل

 ٠ ناسنالاب ماعلاذه نیز هللا نا ناقتالاو ةكللا یوذ دنع نا الا دحىلا غلب امف دعب
 جام مهارع نیماسلا ةج نما لدعو ناسحالاو همر کلا عاوناب مهنم نیماسلا زبمو

 ٠ كولم داوندتوو نیطاسالاو ةدعالا ماو ایلعلا ةبعكلا موق اک نیطالسلاو كولا



 سگ ۳۵۸ جی

 لیلخو قیفسعلا قیقش ه ىغا * اول زجاو اوناطا اوطعا ناو اوباحا ع اوعد ناو |
 ی قحسلا كسلاک اعوضتم هفورعمو هنافرع فرع لازال لولا ن لولا لاا

 لسنا اثیعو هبابحا تر اشیغ هدایج دایجاو هدوج دوج جر الو قیحس دلب لک
 كالا كلام هللا نا ) عینلا حاشلابانلاو عیفرلاباتاكلذ ىلا یهنا مث نیمآ هدادضا
 هناطاسل نوعضاحا هدبع مهلك كولملا ناو ( ءاشی نم كلملا عزنیو ءاشب نمكلملاىتۇي

 رزدلا هذه جاردا رنو هحاسدلا اذه جاسد رش نم دصقلاو ءاشامفب مه فرصت

 نم هستن ناکناو ناخ ییطصم ناطلسلا ن ناخ ملس ناطاسلا یمع نا نا ةجاهولا

 لاقثا فشخ نع لقاثت ةلودلا ءابعا لمحت ذنم هنا الا ناسا هقالخا ىف كل والا را

 لدعلا ىف نیلجارلا لاح رلا ثادحا نم ةملظلا ضعب نادبلا وام ثد ةلملا لها

 اراوحالو اجر اوعر او سانلا ىلع اوراحو ناودعلاو لظلاف نیسرافلاو ناسحالاو

 مانو ٭ ةعسم ضرایف اغ یعر نمو ًارابکتسا اوریکتساو اورصاو هللا دودح اوزاحو
 یرلاو داهولاب ليولا قدارس طاحاو ییزلا ليسلا غلب املف * دسالا اهبعر ىلوت اهنع

 فونحملا نافوط ةفئاطلا كلت ىلع اولسراف جاولا رحبلاک ركسعلا نم جایلاو جایهلا جاه

 نیا موقلار اد مطقف ) نیحبصم ةحبصلا ممذحاف فویسلا قعاوصو رجاننا قراوبب

 لاهطاف تب اتناو * تحلصام یارلا لهاب رومالا یدهت ( نلاعلابر ندا و اوملظ

 كلذ یداف ٭ اوداس مهلاهج اذا ارسال و # مول ةارسال یضوف سانا حلصب ال ۴ داق

 | ناخ مياس ناطاسلا ىع نال ةعيبلا ةعاخ نع مهتماعو مهتصاخ سانلا عالخنا ىلا ناشلا ۱

 یماظعلاةفالا اب یلعتهنلا نصخف (ةصاخ مكنما و ملط ن ذلا نیصت ال ةنتف اوقتا و ىلاعت ها لاق

 یناطاسلا رم رسلالع هتوقو یلاعت هلا لوح تیلتعاف یربکلا ةنامالا كل امام یناعجو |
 ثرالاعم یناورسحنا جاتلاب هتبانعو یلاعت هللا فطاب تجوتنو قاقشالو هتقشم الب ۱

 رداقلایر ىلع كلذ ینالکوتمو ناسحالاو لدعلادعاوق ا وق ةماقالایوا قاقحتسالاو

 (اردقءین لکل هللا لعج دق ها غلاب هللا نآ هبسح وهف هللا ىلع لکو ¿ نمو ) ناعتسملا

 نینناهنسنم لوالا عسررهشنم نب رشعلاو ىداحلا ةعمجا موب نم رهظلاتقو كلذ ناکو
 ا ا لا سولم | اذه رشم رب رحیلا تودفاف فلاو نيتامو نرشعو
 ناکم یلعا ىلا ةناكملا ف دعادلا ناسلا عیفرلا بانطا كلذ ىلا ًایهنم دوعسلا دودسب
 نها ناخ دحا ناطلسلا نا ناخ ديم ادع ناطاسلا ناحل ا عبا مف عیرتلا یدلاونا

 لاف اصاخم اخا ليعامسا ىلوملا نب دمت ىلوملا لیلا هر ةحر راوج ىف رواجا کدلاو

 زحعيامةاداهملاو ةنداهلاو ةاساولا و ةسن اولا نم امه یرحدقو هاضرو هدادو یخوتو

 مکتیفطصا لب هاوخا ءرملا معنا و ین اذتنیحمتافالقالامداوق و من الا لمنارصحنع

 + هلاخا ال نمنآ كاخا كاخا  هوساب و هیساوب نمالا هاسادنع ءرلاخا سل وآاتسن اخا

 ( عاک »



 سس سد

| ۳۵۹ 
 9# | فک لب داهایف دهم نوفراص ن الا نحانا مکملعا و: حالس ربغب ءاحیهلایل اک

 کنم اوج رنف سکتلا عطقا ىلع ناول ا قوس 2 هللا مهسكن سيلكنالاو وقبلا |

 تاوعدلا وهنطالا و ةهاظلا تاهح وتلا ان ودعاست نادداح ال او داعسالاو دادمالاو نوعلا |

 متاف ناكر شملا سور ءىطو ىلع مادقالا ىف نیدحولا مادقا تست ةنماكلاو ةزراسلا

 مامغلا ءادیا مکهوجوب یتسلسب هللاة یخ و هللاة وفص و هللا د ةربع و هللا لا  تسلالها رش ا

 ناتلا هل كسمتال ینقف وب نا ىلاعت لا لاس او مال الاو مومشلا ءاودا ؟دوجوب ینشتسیو

 ةحمل | ىه ىلا نئسلاءابحاو املعلایه یلاهتک ءالعایف ینامعتسپ ناو ناملاهعرش تسنتلاو
 ییطصلا هاب رصنا ناو نآ لکی ءادعالا ىلع یر صن و ءاضسلا ةححلاو ۱ رها

 ىلاعت ةللااناعج ةبسنالا کم رسایم و ةيسدقلا مکسافنا نمایم كلذ لك نحو ردبب |

 مهاوعد رخآ و مالس اهف مهتحن و مهالا كناحبس اهبف مهاوعد نیذلا نم ایا ۲

 . نیلاعلابر ا

(۸) 

 2 یاماع دهم a ی .ol رس هبجأت شاط < ندس : افاصم هطاع هس و رحم

 یر ردق یاع یادتسشک - لس رات د رمصح ناشلا هیاع ناطلتس هدلا و واسافع ولل ود |

 و ا یاس رات رح اغا لیغاسا اا اغا سو و ودا
 هلاراش» باتكلاثعاب وشا دحا نب اغا هللادعس جالا هدرونا عرش سلح دوقعم

 تقاخ یادتا بودا مالک ر ره و مات رارفا اضرلاو عوطلا هدن رضحم یرلت رضح

 ید كمر ندمدوعوم لحا نالوا رب رو تد هظوفح حولو رده هدحاو را

 مدا ترضح یخد رانا بودا هبه هنیراترضح اغا فس ود هیلاراشم یتسهلماک هنسس

 توروم هه همالسلاهبلع تش ی رادقملا مولعم ندنراردقم فب رش رعع مالسلاهبلع

 هدهبه ساحمندلح ای راقدل وا ماعینهیضق یراقدر وہ لوقو باہ ا یخ د ماسلا اع ترش

 اهاح و و قب دصت اهافش یخد یرلت رضح اغا هلا راشم یکیدید رایدرویب ل لوقو باا

 ءاشیام هللاوحع اب نحو هلی وط ناتک و ردص عقوم کا اح هان راقدروس قشح

 لاقهالاظفح هدنراقدروس رک یه رش دافم كنج مظن (باتکتاما دعو

 نیرشعلاو مباسلامویلای هر رح یدن وا الماو بتک بلطلاب ردلاطا عقاو هک کلوا

 . فلالادعت ناتامو اس تا ۳۹ رخ الا عبر رهشنم

 باہالاو هنهلانم هقام

 هطاغ هسو رحع یضاقلا نما دم هداز قافخ
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 f جد ریس
 7 ۱ لا اد وهش

 !«یداز نافرع هلاراشم یادختک یرادقوح وف

 یدفافراع یدنفا دحا اعا) یک

 أ قداص راضحمانم

 ۲ر

 * كنو امههمان نالوا فلا هملقًاباطخ هك اح ساف یواح ینیلط ها *

 ۴ یروص 3

 لعج یالادح اندسسیلع مالسلاو ةولصلا و نابنلاک نمّومال نمولالعح یذلاهلادح

 اودهاح ) نیدلا ها او هلا یلعو ناودعلا لهانم مهاوا نم ىلع ةدحاو اد نیملسلا

 قیدصلاو هللا ف دعالا خالایلا یهناف ناوتال و نات الب ( هللا لس ی مهسفناو مهلا وما

 . ضوف و نملسلا هداع ىلع ینفاختسادق ىلاعت و درام هلا نا هال وت نم ءال وق قداصلا

 یفلال ةينادمص ةغبان ةمارک و ةينابر ةغباس ةمعن هذهو نیدلاو ةلودلا طاصم ديلاقمىلا
 لآ یهدلااصو یهدلاماق اهنم ةهرب قل ییکیالو رهش فلا ةداعاهنم ةعاس رکشل |

 ۳۲ ۱ فرشلا فرشلا تبقتراو یناطاسلا ربرسلا رورس لع تیلتعا ال ا
 سیاکناو وقسم ةرفک اهبلع محو قاس ىلع اهف برا تماق دق ةيلعلا ةلودلا

 داسفارهظو ایلاو سولا عاوناب مالسالا دودح مهشوبج سلابا طاحاف قافتالا
 مش رح لاطبال نیدحولا لابا مهابقتساف سالا یدیا تبسک ام رحبلاوربلا ف

 زیزعلا هرصنب هللا بزج حلفاف مهرحو مهرحس ممصتل نیدهاحا ماصمص مهاباقو

 ناطیشلا بزح ناالانىم نارمسم ناطیشلا بزح ءابو نوحلفلا مه هللا بزح ناالا

 ا ا دادعا صاقتنا ىلا ىدا بور لاو براضلا مایا داددزا نکل نورساملا مه
 اا نالا عوج صاقتنا ىلا یهتنا بوطلاو بعاتلا ماسقا عاتجاو
 كولملا ةداع هب ىرجام ىلع لالا ضع نم ضارقتسالا ىلا فورصلاو فراصلا عباتت

 اقكبو انیفکیام ردق انوطعب نا حر فالا كولم ضعب انیاع ضرع دقو لودلا باحتاو
 سندتلا نع یلاعت هللا انمصعاک مهنید نيشب سالتلانع انمصعتساف انيف ىذلا قيضلانع

 هناانملع دقو نيك رشملا رانب اوضتسنال لسو هبلع ىلاعت هللالص ینلالاق مهنید نیر
 یعدتسنف ربثکت لک ةيمانلا هناکرب یلاعت هللاهرثک ربثک ءیش هللالام نم کدنع عمتجا دق

 ماتخدم اهضش نا ىلع ةرضاطا کتنا زخ نم سک فلا نیرشع انوضرق نا مکنم ۱

 14 و زغلا



 کک ۳۸۱ جی

 ۳ نوع ار دو انتش ی انومتفعاس ناف ةهاسلا انکلام اا نم و زفلا
 اونواعتو ) لات هلالاق ءادعالاانیاع مدعا دقف انتنوعم نع متودع نا ءهامصحخا
 3 هلع یلاعت هلا یلص ىلا لاقو (ناودعلاو عالاىلع اون واعتالو یوقتلاو :رولا ىلع

 موهلطیف هللاهلطا ەتىقرىف ابناکموا هترسعف "امراغوا هلا لس یف ادهاحم ناعانم)
 مرج هئاساو بم رورساهب درت ماذا ایندلا عمت نل رعاشلا لاقو (هلط الا لظال
 مخفلا كرابلا انتاخ كسم موتحلا ركلا ںاتکلا اذه مکترضح یلاعم لا انشیدقو
 لصون ون دلاقح یضقن نایلا ةیوس ةححم ءادالا یلعو ةيوق ةح ن دلا ىلع هودخت
 نینسحما یلعاق انیلا نینسحم نيلالا ف اونوکتو انلع كلذ دنع هودرتف نیعلا ىلا رالا
 . لک و لوقنام ىلع هللاو لسس نم

 فلاونتامو نیرشعو یا ةنسل كرابلا ناضمر رهش نم رشع ثلاثلاموبلاق ررح
 .فرشلا و زعلا هلننم ةرگ نم

۱۰( 
 3 نروض نوباهطخ نالوا ات N تا راد #

 هاا و هل لعو نر ا و £ ]وال ادنس د یعمالسلا و ةاللصل او نمل اعلابز ددا ح

 مولعم نیساشاپ یتطصم ساطم لیکو و مظعا رزو كس دعیاما نهاطلا نیسطلا#
 ربدقت هرزوا یی رش نومضم یسهع رک تیا ( ةفيلخ كانلعجانا ) هللاا ذیعتسن هک وا

 تلود نالپ روسب ناسحا ندهللا تیانع بولو عوقو منوباه سولج هللا یناحبس
 2 دو ردو منوباه هینت الوا ندنغیدلوا یدحا تطاسو ید
 ییراصوصخ و روما مهاب كتهیع تل ودو كليارب و ایاعر ریاسو ادم تماهلجنال وا
 تقد ردقلوش هدارحا ییا رع تعارش بودا قح قاقحاو اتفَتسا نده رشع رش

 یتسار ون كتعب رش هن رارزوا كهللا دابع عیح و كنهماع تلود ا مامهاو

 ملود لاحرو ماظع یاملع و رهل وا لاخ ام رتسم ندح وم E بودا ھاو سهاط

 دادحا بودا تب ور یمتلود روما هرزوا داحاو قافتا هلبا مرللوق ولقاح وا و
 ی نه هلا هن ره یرهتعم تمدخ تكصام لهاو ارحا ی وناقف كعاظع

 تانتحاتا هد ندز ل دام نالوا یداع تاسهفاه و 5 را ماه توداتّور ی روما

 هنا وط و هناخ هبج و معاح وا ی رحیکی و كندحوم ةازغو كمالسا لب ین

 نالوا هدادعا ها اقم و منه هنا رومعم هلل رالاح ماظتنا كع ا E هاا

 ۳ ابو هاج و ر اوا باس هن رالاح هافر هدا ز كمر E ام

 ءیدابو روئوم . رح E e هلبا ےلعت ا كنس ىج ويلاقو |

 ۱ رودقم ف رص SS و بس ر EZE گن هب رفستاودا نالوا مزال 1 رخو



Sk ۷ 7۰ اه دن ین لا دل و ل ا تور  

 عقدو لیزتت ی رافلاکت نوناقو عرش فالخ بولوا رادربخ ندنرالاوحا بوی
 ب ودا ه راحو همصاخم هل رر هدمهناهاش هت وروم كلامو ناس هلوادقم هملاظم عفرو ۱

 وللتموب ردشلواغوباه عومسهینیدلوا بارخ تابصقو دیهشو فلت د تماردقوب

 ۱ 1 اوا هرزوا هاشا تولوا دبقم کافر و عفد یتالاح نر. و لالخ هدابع شرانفآ ]

 1 قیوشت هتم وادم هلتعاج یهضو رقم هح تا وا یهللاداع ن E هدمهملع هناتسا و ا

E: 
 ۱ تولب رب و لص هع هو ه ةولصلا هده رانم یھ هد همم تاق وا شف وراپ هحک هبو ودا ۱

 1 هیت والت ف رش حتفو ادا هدنه رش عماح وج یا دل وا س کھ ی رام حاصو ۱

 1 نالوا ید داو تعا هب هم الاسا راوآ ر ا دد ی رلل وا هداعد هل ود ماود |

 8 لضفا هیلع از رح زور عیفشو ادخ بلح اا E احا كالع

 نیما مهیلع یلاعت هللا ناوضر مار ؟ تااو تن راترضح ندا ایاحتلا لاو

 ۱ ت رخاوامسندو کمد و کا هروهط هرز اش ءیعاہسم هل | افتفا 2 رار ثا كنجلاص بفلسو

 ۰ نمآ هلا 2 قفو هب هله ادخ ترمصح نسهل وا رهظم هدام |

 ۱ × ندنفرط یدنفا مهار جالا یچحصم ه دنعط یار و 2

 ۳ ۲ HR رو اعاو ردفا 9 زو ٭ کو يا کای ۱

 9 یدلبا ا 7 روت تالع ¥ ا a ر

 | 6 یعمط كنما داج ید واردقم قح لوح ا ےرات هعاس مق ءیلات مدد EA وا

 ۱۳۸۸ هنس ۱

 هک نمائلادلخا یهتنا 0: زور

 بجا وا ام ۶

 اد اه و ۱

 ( هینایع هعیطم ) ۱
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 اک هایم

 بس شمس نت بسر نوار سم اس چچ اش کر یخ کک س سیاسی ات حد رسم یک ن

SSS 2 , @ ۱ ۱و 3 ّت  

 تق 5

7 ۳ ۹ ۳ 5 0 

 نا یو صاف هلند اع اون اره مک دستاورد بد اف سم هوم


